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< 25 lbs
(11.34 kg)

< 5 lbs
(2.27 kg)

< 5 lbs
(2.27 kg)

A+B+C< 30lbs. (13.61 kg)

A

B

C Max gewicht 30 lbs (13.61 kg)
VOORZICHTIG:  OVERSCHRIJD DE MAXIMUM 

OPGEGEVEN GEWICHTSCAPACITEIT NIET. DIT 

KAN LEIDEN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN OF 

BESCHADIGING VAN BEZIT.

Benutzerhandbuch

Nederlands
De nieuwste Gids voor installatie door de gebruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com
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Deze symbolen waarschuwen gebruikers voor een 

veiligheidsomstandigheid waaraan aandacht besteed 

moet worden. Alle gebruikers moeten het belang van 

de volgende Veiligheidsgevaren kunnen herkennen en 

begrijpen als zij daarmee geconfronteerd worden op 

het product of in de documentatie.   Kinderen die de 

Veiligheidswaarschuwingen niet kunnen herkennen 

en niet op de juiste wijze daarop kunnen reageren 

mogen dit product niet gebruiken zonder toezicht van 

volwassenen!

Overzicht symbolen 
voor gevaren

Veiligheid

Belangrijk! U moet dit product bijstellen nadat de installatie voltooid is. Overtuig u ervan dat al uw apparatuur op de juiste 
wijze geïnstalleerd is op het product voordat u probeert bijstellingen uit te voeren. Dit product moet soepel en makkelijk 
bewegen door alle bewegingen en blijven staan waar u het zet. Als het te makkelijk of moeilijk beweegt of als het product 
niet in de gewenste posities blijft staan, volg dan de instructies voor het bijstellen om te zorgen voor soepele en makkelijke 
bewegingen. Afhankelijk van uw product en de bijstelling moet u mogelijk veel aan de schroeven en knoppen draaien 
om een verschil te merken. Elke keer als apparatuur toegevoegd of verwijderd wordt van dit product met als resultaat een 
verandering in het gewicht van de gemonteerde belasting, moet u deze stappen voor bijstelling opnieuw doorlopen om te 
zorgen voor een veilige en beste werking. 

Symbool Woordsignaal Gevarenniveau

LET OP
EEN OPMERKING geeft aan dat er belangrijke infor-

matie is die u helpt dit product beter te gebruiken.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG geeft aan dat er mogelijke schade kan 

ontstaan aan de hardware of verlies van data en 

vertelt u hoe het probleem te vermijden.

WAARSCHUWING

Een WAARSCHUWING geeft aan dat er een kans is op 

beschadiging van apparatuur, verwonding van een 

persoon, of een dodelijk ongeluk.

ELEKTRISCH

Elektrisch geeft een kans op een elektrisch gevaar 

aan, dat – als het niet vermeden wordt – verwond-

ing van een persoon, brand en/of overlijden tot 

gevolg kan hebben.

WAARSCHUWING: Gezien oppervlakken vaak zeer uiteenlopen en Ergotron geen zicht heeft op de uiteindelijke bevestigingsmethode, is 
het noodzakelijk dat u een bouwdeskundige of architect in  schakelt om u ervan te verzekeren dat uw Ergotron bevestigingssysteem op de 

juiste manier is gemonteerd om uw apparatuur te kunnen dragen.

LET OP: zorg ervoor dat de muurbevestigingsbeugel recht is, gelijk aan en nauwsluitend met het muuroppervlak. DRAAI DE BOUTEN NIET TE 
VAST.
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WALL MOUNTING TEMPLATE

1x

1x

1x

1x 2x

1x1x

1x 2x

1x 1x

13mm

2
1

4x

M4 x 10mm M4 x 14mm

M4 x 10mm

1/4-20 x 1.5”

14x 4x

10x

1/2"

M3 x 5mm

M8 x 80mm

4x

4x

4x2x

4x

4x

M8

Ø 7/32" (5.5 mm)

Ø 1/2” (13 mm)

Ø 3/8" (9.5 mm)

Ø 1/2" (13 mm)

1x

4x

Onderdelen

Benodigde gereedschappen

MASSIEF HOUTEN PILAREN

BETON

HOLLE MUUR
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6”
(152 mm)

5’10” - 5’11”
(178-180cm)

42”
(1066mm)

Opstellingshoogte voor een ergonomisch werkstation

Deze opstellingshoogte wordt aanbevolen voor een ergonomische werkplek geschikt voor gebruikers die 
5’10”-5’11” (178-180cm) lang zijn.

Als de lengte van de gebruikers anders is, moet u de opstelling aanpassen aan de lengte van de gebruiker. 
(Verander de opstelhoogte met 2,5 cm voor elke 2,5 cm verschil van de gebruiker).

Bij de bevestigingshoogte wordt aangenomen dat er 152 mm ruimte is tussen het midden van de gaten 
voor het bevestigen van uw monitor en de bovenkant van het scherm. Als uw ruimte kleiner is, moet u 
de opstellingshoogte overeenkomstig vergroten, als uw ruimte groter is, moet u uw opstellingshoogte 
overeenkomstig verkleinen.
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1

2

WALL MOUNTING TEMPLATE

WALL MOUNTING TEMPLATE

Ø 1/2" (13 mm)

a

a b c d

b

42”
(1066 mm)

42”
(1066 mm)

42”
(1066 mm)

1 2 3 4

8

4x

1/4-20 x 1.5”

4x

76

Stappen voor de installatie

Hollow Wall Massief Houten Pilaren Beton

3 bevestigingsopties
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1

2

1 2 3 4

WALL MOUNTING TEMPLATE

WALL MOUNTING TEMPLATE
WALL MOUNTING TEMPLATE

Ø 1/2" (13 mm)Ø 7/32" (5.5 mm)

a

ba c d e

b

42”
(1066 mm)

42”
(1066 mm)

13mm

3-1/8”
80mm

7/32”
5.5m

m

8

2x

1/4-20 x 1.5”

2x

2x
M8 x 80mm

Stappen voor de installatie

Massief Houten Pilaren
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a

1

2

WALL MOUNTING TEMPLATE

WALL MOUNTING TEMPLATE

Ø 3/8" (9.5 mm)a b c

e

42”
(1066 mm)

42”
(1066 mm)

42”
(1066 mm)

b

c

d

3/8”
9.5-10m

m 3-1/8”
80mm

8

4x

4x
M8

M8 x 80mm

13mm

Stappen voor de installatie

WAARSCHUWING:
Pluggen die niet volledig in het beton zijn ve-

rankerd zullen de op te hangen apparatuur niet 
kunnen dragen, dit zal leiden tot een onveilige 
en onstabiele situatie wat lichamelijk letsel en 
schade aan de muur en het beeldscherm kan 

veroorzaken.

WAARSCHUWING:
De bevestigingsgaten moeten tenminste 
80 mm diep zijn en mogen alleen in mass-
ief metselwerk of beton worden geboord, 
niet in de voegen of in de wandafwerking. 

Verander de plaats van de bevestigings-
gaten wanneer u merkt dat u niet in 

massief beton boort, totdat alle vier de 
pluggen volledig in massief beton of met-

selwerk kunnen worden verankerd.

Beton
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3

4

6x
M3 x 5mm

4x
M3 x 5mm

a

a

c d

e f

b

d

b c

4x
M4 x 10mm

4x

Stappen voor de installatie
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5

6

21” 
(533 mm)

a b c
M4 x 10mm

M4 x 10mm4x 2x

M4 x 10mm

14.9” - 19.3”

(379-590 mm)

Stappen voor de installatie

De beste afstand tussen het toetsenbord en de bovenkant van de 
monitor.
Zorg ervoor dat u de monitor hoog genoeg installeert zodat u de lade 
voor het toetsenbord omhoog kunt vouwen.
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8

7
M4 x 10mm

4x 4x 2x

M4 x 14mm

4x

Stappen voor de installatie

Laat voldoende speling in de kabel om 
volledige beweging op en neer mogelijk te 
maken.
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a

b

9

13mm

Stap voor het bijstellen

De tilsterkte verhogen
Als het geïnstalleerde gewicht te zwaar 
is of als dit product niet omhoog blijft 
staan als het omhoog getild is, moet u 
de tilsterkte verhogen.

De tilsterkte verlagen
Als het geïnstalleerde gewicht te licht 
is of als dit product niet omlaag blijft 
staan als het naar beneden geduwd is, 
moet u de tilsterkte verlagen.

Belangrijk! U moet dit product bijstellen nadat de installatie voltooid is. Overtuig u ervan dat al uw apparatuur op de 
juiste wijze geïnstalleerd is op het product voordat u probeert bijstellingen uit te voeren. Dit product moet soepel en 
makkelijk bewegen door alle bewegingen en blijven staan waar u het zet. Als het te makkelijk of moeilijk beweegt 
of als het product niet in de gewenste posities blijft staan, volg dan de instructies voor het bijstellen om te zorgen 
voor soepele en makkelijke bewegingen. Afhankelijk van uw product en de bijstelling moet u mogelijk veel aan 
de schroeven en knoppen draaien om een verschil te merken. Elke keer als apparatuur toegevoegd of verwijderd 
wordt van dit product met als resultaat een verandering in het gewicht van de gemonteerde belasting, moet u deze 
stappen voor bijstelling opnieuw doorlopen om te zorgen voor een veilige en beste werking. 

Draai de knop los, kantel het scherm naar de gewenste stand en draai 
de knop opnieuw aan.
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1/2"

1/2"

1/2"

c

d
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f

Stap voor het bijstellen

Wrijving verhogen
Als dit product te makkelijk heen en 
weer beweegt, moet u de wrijving 
verhogen:

Wrijving verlagen
Als dit product te moeilijk heen en 
weer beweegt, moet u de wrijving 
verlagen:

Wrijving verhogen
Als dit product te makkelijk heen en 
weer beweegt, moet u de wrijving 
verhogen:

Wrijving verlagen
Als dit product te moeilijk heen en 
weer beweegt, moet u de wrijving 
verlagen:

Wrijving verhogen
Als dit product te makkelijk heen en 
weer beweegt, moet u de wrijving 
verhogen:

Wrijving verlagen
Als dit product te moeilijk heen en 
weer beweegt, moet u de wrijving 
verlagen:
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Leer meer over ergonomisch computergebruik op:
www.computingcomfort.org

Stel uw werkstation zo in dat het voor U werkt! 

 Hoogte Zet de bovenkant van het scherm iets boven ooghoogte.
  Plaats het toetsenbord op ongeveer ellebooghoogte met de polsen plat.
 Afstand Plaats het scherm op een armlengte van uw gezicht — op ten minste 508 mm (20 in).
  Zet uw toetsenbord zo dichtbij dat u een hoek van 90° in de ellebogen hebt.
 Hoek  Kantel het scherm om weerspiegeling te elimineren.
  Kantel het toetsenbord 10° naar achteren, zodat uw polsen plat blijven liggen.

Om vermoeidheid te verminderen
Ademen - Adem diep door uw neus in en uit.
Knipperen - Knipper regelmatig om droge ogen te vermijden.
Pauzes nemen • 2 tot 3 minuten elke 20 minuten
• 15 tot 20 minuten elke 2 uur.

Plaatselijke telefoonnummers voor de klantendienst kunt u vinden op: http://contact.ergotron.com
Ga voor service naar: www.ergotron.com
Ga voor garantie naar: www.ergotron.com/warranty


