
INSTALLATIE INSTRUCTIES
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VEREISTE ONDERDELEN

Benodigd gereedschap
2.5 mm inbussleutel (bijgesloten)

6.0 mm inbussleutel (bijgesloten)

Kruiskop schroevendraaier

(inhoud verpakking is afhankelijk van de bestelling)

Grondplaat Enkele monitor Dubbele monitor

www.humanscale.com
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Step 2
Slide the main post onto the base by inserting the 2 tabs in the front and 

secure the main post with 6 screws. Snap on the plastic covers removed in 

step1. Rear cover first then front cover.

Step 1
Place the base on a desk and remove the plastic covers and set them aside.

X 6

STAP 2

• Plaats de hoofdpost op de grondplaat met behulp van  
de 2 voorste pinnen en maak vast met 6 schroeven.

• Plaats de plastic afdekkapjes die u in stap 1 hebt verwijderd terug:  
eerst aan de achterzijde en vervolgens de voorzijde.

STAP 1

• Plaats de grondplaat op de tafel. Verwijder  
de plastic afdekkapjes en leg deze apart.
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STAP 3

• De steunbeugel heeft een sleuf, schuif de vooraf geïnstalleerde schroef en  
het werkoppervlak in deze sleufpositie. Hiermee kunt u het werkoppervlak  
aan het uiteinde met één hand ondersteunen en met uw andere hand de  
twee andere schroeven plaatsen en bevestigen. Draai stevig vast  
met de inbussleutel van 6 mm.

STAP 4

• Bevestig de Vesa plaat op de monitor(en).

STAP 5

• Verplaats indien nodig de 4 schroeven voor de juiste hoogte van de monitor. Raadpleeg de  
tabel voor de aanbevolen schroeflocatie. 

• Om de hoogte aan te passen, draait u de 4  
hier getoonde schroeven los met de 2,5mm  
inbussleutel. Til op om de bevestiging  
van het apparaat te verwijderen.  
Verplaats de schroeven naar de gewenste  
monitorhoogte en draai vast.
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Hoogte (cm/ft)
Gebruik gat 
nummers

190cm / 6.2" 1&2

180cm / 6" 2&3

175cm / 5.75" 3&4

170cm / 5.5" 4&5

165cm / 5.4" 5&6

x 3
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STAP 6 (VOOR ENKELE MONITOR)

• Plaats het lipje van de Vesa-plaat van bovenaf in de houder en bevestig  
de monitor aan de kolom.

STAP 6A (VOOR DUBBELE MONITOR)

• Bevestig de montagerail aan de kolom. 

• Bevestig beide monitoren aan de montagerail.  
Zie ook installatie instructies voor de montagerail.

STAP 7

• Druk het toetsenbordplatform omlaag en verwijder de vergrendeling.
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STAP 8

Bevestig de plastic kapjes

• De pennen van het onderste plastic kapje moeten in de gleuf van de beugel schuiven.

• Het bovenste kapje wordt vanaf de bovenzijde terug in de monitorbeugel geschoven. 

STAP 9

Pas het tegenwichtmechanisme aan

• Draai met de inbussleutel van 6mm de schroef bovenop rechtsom met de klok mee totdat het toetsenbordplatform met 
ongeveer dezelfde kracht op en neer kan worden bewogen.

• Met de klok mee: verhoogt de druk; Tegen de klok in: vermindert de druk naar boven.  

=
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STAP 10

• Zet het toetsenbordplatform op maximale hoogte en verwijder de kabelafdekking.  
Voer de voedings- en videokabels door de clips zoals weergegeven.

STAP 10A (VOOR MODELLEN MET K ABELAFDEKKING)

• Bundel de kabels met de kabelhaspel en verbind de uiteinden aan elkaar. 
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STAP 11

• Plaats de kabelafdekking terug.

• Herhaal de vorige stappen aan de andere zijde voor de tweede monitor.

Enkele monitor

Dubbele monitor
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STAP 1

• Verwijder het kapje aan de bovenzijde.

STAP 2

• Verwijder het voorste afdekkapje door deze iets naar boven te schuiven en naar voren te trekken.

CONVERSIE VAN LAPTOP NAAR ÉÉN / DUBBELE MONITOR
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Step 4
Attach the front covers. 

(Upper front cover slides in from the top behind the monitor 

mounting bracket.)

Step 3
Attach the monitor mount bracket.

STAP 3

• Bevestig de monitorbevestigingsbeugel.

STAP 4

• Plaats de afdekkappen aan de voorzijde.  
(Het bovenste kapje wordt vanaf de bovenzijde terug in de monitorbeugel geschoven).

STAP 5

• Verwijder het bovenste kapje.
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STAP 6

• Schuif het rechter zijpaneel naar boven om het van de post te verwijderen.

• Bevestig het nieuwe zijpaneel. (Herhaal dit aan de andere zijde voor de dubbele monitor)

• Plaats het bovenste afdekkapje terug.

STAP 7

• Volg de instructies voor "enkele/dubbele monitor" voor aanpassing van de  
hoogte van de monitor, afstellen van het tegenwicht en de kabelinstallaties.
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