
Work Smart - Feel Good

Onderdelen

Klemmen Inbussleutel

Het aantal klemmen is 
afhankelijk van de vorm van 
het BE Safety screen:

- U-shape (4 stuks)
- Back panel (4 stuks)
- Side panel (2 stuks)

Schuif de klem over de 
inkeping zodat de 
onderkant van de klem 
gelijk zit met de 
onderkant van het BE 
Safety screen. 

Voor elke klem is er 
een inkeping 
gemaakt aan de 
onderzijde van het 
BE Safety screen. 

Zorg ervoor dat de klem goed in de inkeping wordt bevestigd, anders zal het BE Safety 
screen niet naadloos aansluiten op het bureau. 

Draai de schroef vast 
met de inbussleutel. De 
klem komt dan stevig 
vast te zitten aan het BE 
Safety screen.

Bevestig klemmen aan het BE Safety screen

De zijde met het 
BakkerElkhuizen 
logo is de binnen-
zijde van het BE 
Safety screen. 

Zorg ervoor dat 
de open zijde van 
de klem naar 
binnen is gericht, 
in de richting van 
het bureau. 

De zijde met extra 
materiaal rondom het 
raam is de buitenzij-
de van het BE Safety 
screen.

Bij een U-shape of back panel: wees voorzichtig met het 
uitvouwen van het BE Safety screen. Er is een vouwlijn in 
het midden van het achter paneel. Deze vouwlijn is veel 
dunner en overmatig buigen kan leiden tot schade aan het 
product.

Let op!

Let op!

open 
zijde

screen handleiding
We adviseren jou het BE Safety screen met 2 personen te installeren

BE Safety screen



Verwijder de beschermfolie (alleen wanneer PET-G ramen zijn inbegrepen) 

Verwijder de beschermfolie van de PET-G ramen. Je kunt de ramen gemakkelijk 
uit de houder halen en terugzetten.

Bevestig het BE Safety screen aan het bureau

In het midden 
van het achter 
paneel is een 
waaier met 
uitsneden 
bedoeld voor 
kabelmanage-
ment, monitorar-
men enz. Je kunt 
de waaier naar 
achter buigen op 
de plaatsen waar 
het nodig is. 

Bevestig het 
BE Safety 
screen direct 
aan het 
bureaublad. 

Draai de 
klemmen 
aan het 
bureau vast. 
Dit zorgt 
ervoor dat 
het BE 
Safety 
screen 
stabiel en 
stevig staat.

Vouw het BE 
Safety screen 
uit en zorg 
ervoor dat de 
open zijde van 
de klemmen 
naar het 
bureau gericht 
zijn.

Zorg ervoor dat de beschermfolie aan beide zijden van de PET-G ramen wordt 
verwijderd. 

Let op!

Screen handleiding


