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FlexFrame enkel bureau elektrisch verstelbaar 
 

 Gebruikershandleiding  
 

 

 
 

 
 

1. Waarschuwingen en veiligheid 
 

• Ongewenst gebruik van dit product kan eigendom of lichamelijk letsel veroorzaken. 

• Controleer de omgeving voordat u het bureau in gebruik neemt. Lichaamsdelen of 
eigendommen kunnen worden verpletterd als ze vast komen te zitten tussen een 
onbeweeglijk obstakel en het bewegingsbereik van het bureau. 

• Zorg dat rekening wordt gehouden met de lengte van de netsnoeren wanneer het 
bureau wordt bediend. Monitors, computers, luidsprekers, alles met een snoer dat 
niet lang genoeg is voor het bewegingsbereik van het bureau kan naar beneden 
worden getrokken of de draden kunnen worden verbroken. Items die van het bureau 
zijn getrokken, kunnen ervoor zorgen dat andere items vallen. 

• Voorzie gebruikers, installateurs of ondersteunend personeel die het product 
bedienen van deze gebruikershandleiding. 

 

2. Installatie 
Nadat het bureau is gemonteerd, past u de kolompoten zo aan dat het bureau waterpas 
staat en niet van positie veranderd. Sluit daarna het bureau aan op een 220V stopcontact en 
het bureau is klaar voor gebruik. 
 
Controleer of er geen kabels kunnen vastlopen. 
 
Plaats geen voorwerpen die groter zijn dan 50 cm onder het bureau. Nadat het bureau is 
gemonteerd, mag het bureau niet bij het bureaublad worden opgetild wanneer het wordt 
geplaatst. Door het bureau op deze manier op te tillen, komt er te veel kracht op het 
bevestigingsmateriaal te staan. Laat het bureau volledig zakken en til het bureau op door de 
bovenkant van het frame vast te pakken of het bureaublad eerst te verwijderen. 
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3. Bevestigingsmateriaal 

  
 

 
A. 20x M6 Groot B. 4x Blokkeerstrip C. 4x M6 Platte kop 

(kort) 

D. 10x Parkers 

 

 

 
4. Montage instructies 
 
A. Stap 1: Schuif de bladdrager uit tot de lengte van het bureaublad. Draai de twee 
kolompoten naar de buitenzijde. Lijn de kolompoten uit met de gaten aan het uiteinde van de 
bladdrager om de tweede stap te vergemakkelijken. 
Stap 2: Bevestig de blokkeerstrips (B) 
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B. Belangrijk! Zet de schroeven nog niet vast in deze stap, plaats de schroeven en draai 3x. 
In stap D wordt de schroeven vastgedraaid. 
 
Plaats de schroeven in de gaten op uiteinden van de bladdrager waar de kolompoot wordt 
bevestigd. 
 
C. Belangrijk! Zet de schroeven nog niet vast in deze stap, plaats de schroeven en draai 3x. 
In stap D wordt de schroeven vastgedraaid. 
 

Breng de 2 gaten in de zijbeugels op één lijn 
met het uiteinde van de bladdrager en de 
kolompoten uit de vorige stap. 
 
Plaats 2 schroeven met de platte kop door de 
2 gaten van de zijbeugel. 

 
NB. Als je moeite hebt met het plaatsen van 
de schroeven, komt dit doordat in de vorige 
stap de schroeven al te vast zijn gedraaid. De 
schroeven moeten dan los gedraaid worden 
zodat je ruimte creëert. 
 

D. Als alle schroeven zijn geplaatst, kan iedere schroef (uit stap A t/m C) worden 
vastgedraaid. 
 
E. Bevestig de voet aan de kolompoot.  
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F. De bureaubladen zijn voorzien van inserts. Leg het bureaublad met de juiste kant naar 
boven op de grond en plaats het frame ondersteboven op de bureaubladen. 
 
Schuif de bladdrager uit tot de juiste maat (mogelijk van 120 cm t/m 180 cm). Bureaubladen 
200 cm breed zijn voorzien van een frame 180 cm breed.  
 
Schroef de bladdragers aan beide uiteinden vast met 4x M6 bouten  
 

 
 
G. Controleer nogmaals of het frame goed is gecentreerd aan de onderkant van het 
bureaublad. Controleer nogmaals of de meegeleverde schroeven voor bevestiging aan het 
bureaublad niet te lang zijn waardoor de schroeven niet door het blad heen boren wanneer 
alles is vastgeschroefd. 
 
Bevestig het frame aan het bureaublad met behulp van de schroeven met verzonken kop (10 
stuks). 
 
H. Belangrijk! Zet de schroeven niet te stevig vast. Te stevig aandraaien van de schroeven 
kan leiden tot het breken van de plastic componenten. 
 
Plaats de controlebox in de beugels met de tabs. Zorg voor voldoende ruimte bij de 
draadpoorten voor de kabelverbindingen.  
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I. Belangrijk! Zet de schroeven niet te stevig vast. Te stevig aandraaien van de schroeven 
kan leiden tot het breken van de plastic componenten. 
 
Plaats de memoryfuncties op een dusdanige manier dat de voorkant van de memoryfunctie 
gelijk loopt met de rand van het bureaublad. De memoryfunctie kan overal langs de rand van 
het bureau worden geplaatst, maar we raden aan het aan de zijkant te plaatsen. 
 
J. Verbind de kabels conform onderstaande diagram. Gebruik de zelfklevende 
kabelklemmen om de kabels netjes weg te werken, zodat de kabels niet los hangen. 
 

 
 
K. Draai het bureau met 2 personen om. Pak het bureau bij het frame vast en niet aan de 
bureaubladen. Draai de stelvoetjes uit indien nodig om het bureau waterpas neer te zetten. 
 
L. Plug de stekker in een 220V stopcontact. 
 
Belangrijk! De memoryfunctie moet worden gereset voor gebruik. 
Reset door het inhouden van de omlaag knop totdat het bureau op de laagste stand staat. 
Houdt de omlaag knop voor 10 seconden ingedrukt; het bureau gaat omlaag, iets omhoog en 
stopt vervolgens. Laat vervolgens de knop los. 
 
Het bureau is nu klaar voor gebruik. 
 
Het programmeren van de vier voorinstellingen 
Gebruik de omhoog- of omlaag knop om de juiste 
hoogte te bepalen. Druk dan op ‘M’ en vervolgens op 
een nummer (1 t/m 3). 
 
De hoogte is nu opgeslagen onder het nummer. 
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5. Technische specificaties 
 
Bereik 65 cm – 130 cm 
Breedte 120 cm – 180 cm 
Snelheid 30mm per seconde 
Gewichtscapaciteit 100 KG 
Arbeidscyclus 10%, max. 2 minuten aan en 18 minuten uit 
 2x driedelige kolom met 2 motoren 

4 automatische memoryfuncties 
Soft start-/stopsysteem 
Standaard anti-collision 

 
Gekeurd conform: 

- TUV EN 60335-1:2012+A11+A13 
- TUV EN 62233:2008 
- ANSI/BIFMA X5.5-2014 

 

6. Probleemoplossingen 
---Reset-instructies--- 
Indien een error-bericht verschijnt op de memoryfunctie of het bureau geen gehoor geeft 
tijdens het omhoog of omlaag zetten; 

- Unplug de stroomkabel en plug de kabel opnieuw in. Reset door het inhouden van de 
omlaag knop voor 5 seconden. Het bureau bereikt de laagste stand, gaat iets 
omhoog en stopt dan. 

- Indien meldingen ‘E11’ of ‘E21’ verschijnt, controleer of alle bekabeling nog juist 
bevestigd zit. Reset daarna de memoryfunctie volgens bovenstaande procedure. 

- De errorcode ‘E8’ verschijnt als het bureau in een helling staat (aan de ene zijde 
hoger dan aan de andere zijde). Deze code verdwijnt automatisch na 15 seconden. 

- Als de memoryfunctie ‘heet’ is, laat het frame dan ruim 20 minuten afkoelen. 
 
Als het bureau niet waterpas staat, reset conform bovenstaande instructies. 
 
Als het bureau ergens tegenaan botst of er een plotselinge kracht op staat, zorgt de anti-
collision-functie ervoor dat het bureau in tegengestelde richting verplaatst en stop. 


