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English, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Svenska, 日本語, 汉语

Includes
Constant Force™

Technology

SV10 LAPTOP CART

Benodigde gereedschappen

Onderdelen

Innenfünfkant

5-kantige veiligheidssleutel

Benutzerhandbuch

Nederlands
De nieuwste Gids voor installatie door de gebruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com
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< 10 lbs. (4.5 kg)

< 2 lbs. (0.9 kg)

< 20 lbs. (9.1 kg)*

15" (380 mm)

VOORZICHTIG:  OVERSCHRIJD 
DE MAXIMUM OPGEGEVEN 
GEWICHTSCAPACITEIT 
NIET. DIT KAN LEIDEN TOT 
ERNSTIGE VERWONDINGEN OF 
BESCHADIGING VAN BEZIT.

Kenmerken en specifi caties

*Gewichtscapaciteit voor de Haak of dingen gemonteerd op 
de gleuf aan de achterkant als de Haak of de bovenkant van 
de belasting < 18" (457 mm) boven de vloer staat.
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2

1
Zet de rem los om de staander te verplaatsen.

VOORZICHTIG! Maak de remvergrendeling 

volledig los voordat u de cart omhoog of 

omlaag beweegt. Als u de cart omhoog 

of omlaag beweegt terwijl de rem 

gedeeltelijk vast zit, kan dat het product 

beschadigen.

Maak de rem los en til de cart omhoog.

Hoe u de hoogte van de haak bijstelt.



4 of 6 888-24-335-G-00 rev. B • 02/19

ba

c

4 2x
M5 x 8mm

5 mm

3 1x
3 mm

a b c

d e f

Innenfünfkant

5-kantige veiligheidssleutel
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6 Zet de rem los om de staander te verplaatsen.

VOORZICHTIG! Maak de remvergrendeling 

volledig los voordat u de cart omhoog of 

omlaag beweegt. Als u de cart omhoog 

of omlaag beweegt terwijl de rem 

gedeeltelijk vast zit, kan dat het product 

beschadigen.
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Leer meer over ergonomisch computergebruik op:
www.computingcomfort.org

LET OP: Als u contact opneemt met de klantenservice, geef dan het serienummer door.
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


