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A. Cantilever (2x) 
B. Staanders (2x) 
C. Beam 
D. Feet (2x)
E. Manual controller
F.  WORK & MOVE  

connector
G. Stroomkabel
H. Bureaublad

I. Stelschroeven voor 
de stelvoeten
J. Schroeven: 
 -   22x Montage-      

schroeven (20 
+ 2 extra)

 -  2x 
montageschroeven 
voor de manual 
controller

 - 3x kabelklemmen
 -  8x M6 

montageschroeven 
op de staanders te 
bevestigen. 

1.
Onderdelen:
A. Cantilever (2x)
B. Columns (2x)
C. Beam
D. Feet (2x)
E   Anti collision dongle .
F. Manual controller
 G. UTP Splitter
H. UTP Cable
 I.   

M.     Screws:
gnitnuoM x22-

screws (20 + 2 extra)
swercs gnitnuoM x2 -

for the desk panel

1.

- 3x Cable clamps
rof swercs 6M x8 -

mounting the
feet on columns.
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Parts:

 I

 J. Power cable
K. Tabletop
 L.   Levelling feet 

WORK & MOVE Connector

F



2.

3.
Schuif de beam uit tot de gewenste lengte. 
(breedte 1150 tot 1750 mm), verstelbaar in stappen van 50 mm.

Plaats de beam op het bureaublad. 

Zorg dat de RJ45 contactdoos van de beam en de boorgaten in het 
bureaublad voor de bureaubesturing aan dezelfde kant zitten. Of in het 
geval van een bureaublad met voorgeboorde gaten: zorg ervoor dat de 
boorgaten overeenkomen met de gaten in de balk.

Draai het bureaublad ondersteboven met de boorgaten naar boven.

De beam niet volledig uit elkaar trekken om te voorkomen dat de 
aandrijfas niet uitelkaar wordt getrokken.

Minimale afstelling in het aansluiteinde is 100 mm 
(om de stroom- en RJ45 (datakabel)-aansluitingen toegankelijk te 
houden), anders instelbaar in stappen van 50 mm.



4.

Klik!

5.

Monteer de cantilevers aan het uiteinde van beide zijden van de beam.

Zorg ervoor dat de cantilevers op de juiste manier worden geplaatst en niet 
van de beam kunnen worden verdraaid.

Gebruik de cantilevers niets als handvatten om de beam te pakken.

Plaats een cantilever licht gekanteld aan het einde van de beam.

Druk de cantilever op zijn plaats tot je een klik hoort en vergrendel de 
pallen van de cantilever in de juiste positie.

Plaats het geassembleerde frame in de juiste positie. Zorg ervoor dat de 
boorgaten overeenkomen met de gaten in de beam & cantilevers.

4.3

4.1

4.2

Beam

Cantilever



6.
Bevestig het frame in het bureaublad met behulp van de 20 
bevestigingsschroeven als volgt:

A. 4 schroeven aan de uiteinden 
van de beam. Gebruik één van 
deze schroeven om de netkabel 
aan de balk te bevestigen met 
een kabelklem waardoor een 
kabelontlasting ontstaat, zie stap 7.

B. 8 schroeven aan de beam.

C. 8 schroeven in de cantilevers.

AA B

CC

C C

Beam

Cantilever

*  Als je de WORK & MOVE-kabel in de RJ45-bus steekt, kun je de tafel bedienen met de WORK & MOVE-soft-
ware die op jouw laptop is geïnstalleerd. Als je de tafel omhoog of omlaag wilt doen zonder dat WORK & 
MOVE is aangesloten, gebruik je de handmatige besturing. 

Bureaublad

D. Monteer de handbediening. 
Steek de zwarte kabel in de RJ45-
aansluiting van de beam. Gebruik 
de 2 bevestigingsschroeven om de 
manual controller aan het blad vast 
te zetten.

E. Sluit de WORK & MOVE kabel 
aan op de RJ45-aansluiting (naast de 
manual controller). 



8.

7.
Monteer de staanders

Sluit stroomkabel aan.

Zorg ervoor dat 
de kolommen 
volledig zijn 
ingeschoven.

Als de staanders op zijn kop wordt geplaatst, 
druk dan met de hand op de volledig ingeschoven positie.

7.1

Zorg ervoor dat je de kabel 
ontlast met behulp van de 
kabelklem bij het bevestigen 
van de kabel aan het 
bureaublad.



8.2

8.3

Klik!

Kantel kolom en 
plaats ze op de 
juiste manier op 
de beam m.b.v 
de geleidings-
inkepingen.

Bevestig de staander om door te drukken tot een “klik” wordt gehoord en 
beide pallen in de staander in de juiste positie zijn vergendeld.

Controleer of beide pallen zichtbaar zijn na montage van de staanders. 
Anders verwijder je de staander en probeer je het opnieuw.

9.

Monteer de voeten op de 
staanders met behulp van 
acht M6 montageschroeven.

9.1

Monteer de voeten.



10.

11.

9.2
Monteer de stelschroeven.

Draai de WORK & MOVE Desk op zijn voeten en zorg ervoor dat hij water-
pas staat. Gebruik de stelschroeven om de WORK&MOVE desk waterpas 
te krijgen. (zie 10.2).

Sluit de WORK & MOVE Desk aan op het stopcontact en controleer of 
zowel de handbediende en WORK & MOVE-besturingen werken. 

Jouw WORK & MOVE Desk is nu klaar voor gebruik. 

Download de WORK & MOVE software. Je hebt de WORK & MOVE 
licentie en handleiding per e-mail ontvangen bij uw bestelling.



Demontage
Gebruik voor de demontage van de beam een WORK 
& MOVE Desk demontage tool (te bestellen met code 
BNELINWMDT). 

 

Dit demontage tool heeft ribbels 
aan een zijde. Richt deze zijde 

naar de buitenkant van de tafel. 

1.
Stel het bureau in op de minimale hoogte, zodat 
de staanders volledig zijn ingeschoven.

2.
Ontkoppel het bureau los van het elektriciteitsnet.

3.
Draai het bureau onderste boven.

4.
Ontkoppel de manual controller, draai 
deze los en verwijder deze.

5.
Schroef de voeten los en verwijder ze.



6.
Plaats het demontagegereedschap op de 
balk met de ribbels in de richting van de 
slede. 

7.
Druk recht naar beneden om de cantilever 
los te maken.

9.
Herhaal stap 6 tot 8 voor de andere kant 
van het frame.  

8.
Druk tegelijkertijd het demontagegereed-
schap naar beneden en kantel de kolom 
stevig om deze van de balk te verwijderen.
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