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WAARSCHUWING

KANTELGEVAAR!
BEWEGENDE DELEN KUNNEN KNEUZINGEN 

EN SNIJWONDEN VEROORZAKEN.

Minimaliseer de liftspanning VOOR:

· Verwijdering van gemonteerde apparatuur

· Verzending van de wagen

· Opslag van de wagen

Om de liftspanning te minimaliseren

1.  Laat het werkvlak neer tot de laagste positie.
2.  Draai de stelbout bovenaan de staander tegen 

de klok in tot ze stopt (de afstelling kan 40 – 60 
slagen vergen).

Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat tot 

ernstig persoonlijk letsel en/of beschadiging 

van de apparatuur leiden!

Voor meer informatie en instructies, zie de productgids op 
http://4support.ergotron.com of neem contact op met de 

klantendienst van Ergotron op 1-800-888-8458.
822-052

14mm (9/16”)









WAARSCHUWING

KANTELGEVAAR!
DE BEWEGENDE DELEN KUNNEN KNEUZINGEN EN 

SNIJWONDEN VEROORZAKEN.

De STOP-schroef NIET verwijderen als de monitor niet is 

bevestigd.

Als u dit doet, schiet de draaipen van de monitor 

snel omhoog en kan er persoonlijk letsel ontstaan.

Om de monitor te verwijderen:

1.  Verwijder de stopschroef terwijl de monitor is bevestigd.
2.  Breng de monitor omhoog tot de hoogste positie.
3.  Verwijder de monitor.

Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat tot ernstig persoonlijk 
letsel en/of beschadiging van de apparatuur leiden!

Voor meer informatie en instructies, zie de productgids op 
http://4support.ergotron.com of neem contact op met de 

klantendienst van Ergotron op 1-800-888-8458.
822-055
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WAARSCHUWING

KANTELGEVAAR!
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SNIJWONDEN VEROORZAKEN.

De STOP-schroef NIET verwijderen als de monitor niet is 

bevestigd.

Als u dit doet, schiet de draaipen van de monitor 

snel omhoog en kan er persoonlijk letsel ontstaan.

Om de monitor te verwijderen:

1.  Verwijder de stopschroef terwijl de monitor is bevestigd.
2.  Breng de monitor omhoog tot de hoogste positie.
3.  Verwijder de monitor.

Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat tot ernstig persoonlijk 
letsel en/of beschadiging van de apparatuur leiden!

Voor meer informatie en instructies, zie de productgids op 
http://4support.ergotron.com of neem contact op met de 

klantendienst van Ergotron op 1-800-888-8458.
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BATTERIJ VERVANGEN
Alleen de volgende lithiumbatterijen van zijn geschikt voor dit systeem: 

WAARSCHUWING

Bij het installeren van andere batterijen dan diegene die hierboven vermeld zijn, komt de 
productgarantie te vervallen en dit leidt tot een slechte werking van het voedingssysteem. Het 
niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot ernstige schade aan batterijen en de 
voedingsmodule en kan leiden tot mogelijk brandgevaar.

826-505

Lithium Werks U1-12RJ 1008896
Inventus  U1-40  07-56178-001
Inventus  U1-40  07-56178-101
Inventus  U1-45  07-56179-101

Inventus  U1-45  07-56179-401
Inventus  U1-45  07-56179-501
ACE YL20015
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