
HANDLEIDING

D E S K



Gefeliciteerd met de aanschaf van de Brex Desk! Met dit bureau kun  

je rekenen op een flexibele en ergonomische werkplek. Je hebt een goede 

keuze gemaakt, werken zal een stuk prettiger zijn. 

Lees voor installatie eerst de handleiding volledig door. 

Brex Desk | 
Elektrisch verstelbaar zit/sta onderstel

1. Poten
2. Uitschuifbare verbindingsstang
3. Stroomtoevoer
4. Bedieningspaneel
5. Voeten
6. Bladdragers

1. Verstelvoetjes
2. Diverse schroeven
3. Inbussleutels
4. Kabelorganizers
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Dan volgt de installatie van de voeten. Plaats de poot zoals wordt weergegeven op 
de afb. A. Een van de bureauvoeten kan er op zijn kop bovenop worden gezet. Deze 
bevestig je met vier m6*15 schroeven. Ook dit doe je weer met de bijbehorende  
inbussleutel. Plaats de schroeven er eerst losjes in, waarna je ze pas stevig  
aandraait wanneer de poot en de voet definitief goed geplaatst zijn (afb. B). 

Vervolgens pak je de 
vier verstelvoetjes (afb. 
A). Per voet draai je twee 
verstelvoetjes in zijn  
geheel in de voet (afb. B). 

Dan is het tijd om de  
beide poten met elkaar te 
verbinden. Dit doe je door 
de verbindingsstangen te 
gebruiken (afb. B). 

Als je goed kijkt, wijst  
de open kant van de  
verbindingsstangen naar 
binnen. Zie een voorbeeld 
hiervan op de afb. A en de 
detailfoto. 

Zodra deze verbinding 
compleet is, draai je het 
geheel om waardoor het 
onderstel op zijn poten 
komt te staan. 
Het onderstel is nu klaar, 
nu tijd voor de rest. 

Haal de onderdelen van de 
uitschuifbare verbindings-
stang uit elkaar (afb. A) 
en plaats de poot tussen 
het rechthoekige onder-
deel (afb. B). Schroef deze  
vast met de vier m6*10 
schroeven.
Je kunt hier de  
bijbehorende inbussleutel 
voor gebruiken. Het beste 
is om de schroeven er eerst 
los in te draaien zodat 
de voet goed geplaatst is, 
waarna je ze definitief stevig 
kunt aandraaien (afb. C). 
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Tip: Schuif de beide 

helften eerst zo  

ver mogelijk naar 

elkaar toe zodat de 

verbindingsstangen  

er niet uitvallen.

Let op: Zorg dat de 
bevestiging voor 
het werkblad aan 
de bovenkant zit, 
zie afb. 4.A
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De installatie van het bureau
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De volgende stap is het installeren van de bladdragers (afb. A). Het is de  
bedoeling dat aan beide zijden een bladdrager wordt geïnstalleerd. Deze  
bladdragers bevestig je met twee schroeven (m6*40). Dit vastschroeven doe je 
met de bijbehorende inbussleutel (afb. B). Zodra dit is gebeurd, is het onderstel 

Om het bureaublad goed te installeren leg je  
het blad op de kop op de grond neer. Voorkom  
dat het blad beschadigd raakt door het op een zachte  
ondergrond te leggen. Het onderstel plaats  
je vervolgens op het blad zoals op afb. A wordt 
weergegeven.

Het blad ligt nu goed en kan worden bevestigd aan 
het onderstel. Voor deze bevestiging gebruik je de 
bijgeleverde M5*16 schroeven. Het is belangrijk dat 
je er rekening mee houdt dat het blad dat je gebruikt 
minimaal 18mm dik is. Voor het vastdraaien van de 
schroeven kun je een schroevendraaier gebruiken. 
Desgewenst kun je ook een accuboormachine  
gebruiken.  Schroef het onderstel met de twee 
schroeven in het midden vast. Daarna maak je 
ook de twee bladdragers met twee schroeven vast 
aan het blad. Het uiteindelijke resultaat is dat het  
onderstel met in totaal zes schroeven vast zit aan 
het blad.

Je schuift de twee helften zo ver uit elkaar zoals je zelf wilt. Voor een stabiel  
bureau is het aan te raden onderstaande suggesties te gebruiken tijdens de  
installatie van het blad:

6.
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8.

Tip: Leg er bijvoorbeeld een kleed onder!
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voor een groot gedeelte 
gereed. Het uiteindelijke 
resultaat kun je op afb. 
C zien. Het bureaublad 
is de volgende stap in 
de opbouw. 

•  Je kunt een blad van 200 cm/180 cm het beste  
monteren door de poten ongeveer 20 cm uit de kant  
te plaatsen.

•  Bij een blad van 160 cm kun je de poten ongeveer  
10 cm uit de kant plaatsen en bij een blad van 140 
en 120 cm kunt je het beste rekening houden met 
ongeveer 7,5 cm.
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Het bedieningspaneel is als volgende aan de beurt. Deze dient te worden  
bevestigd met de twee bijgeleverde kleine schroefjes (M4*16) (afb. A). Vooraf dien 
je te bepalen aan welke kant van het bureau je het bedieningspaneel wilt hebben.  
Deze plaats je ongeveer ter hoogte van één van de twee poten. Je draait het  
bedieningspaneel vast met de twee schroeven (afb. B). Voordat je het paneel  
vastmaakt, moet je eerst de beschermfolie verwijderen. Laat het bedieningspaneel 
op een goede manier uitsteken zoals je op de afbeelding op de volgende pagina 
kunt zien (afb. 13.B). Het bedieningspaneel kan vervolgens worden aangesloten 
op de stroomverdeler (H5) (afb. C).

11.
Het bureau kan vervolgens door twee personen 
om worden gedraaid zodat het goed staat  
(afb. A). Plaats de stekker in het stopcontact.  
Kalibreer allereerst het onderstel door het pijltje naar 
beneden ingedrukt te houden tot de letters “rES” 
in de display verschijnen. Laat het pijltje los. Het  
bureau kalibreert zichzelf. Na deze kalibratie is het 
bureau klaar voor gebruik!

Je kunt de hoogte van het bureau instellen door de 
pijltjestoetsen omhoog / omlaag te gebruiken. Om 
gebruik te maken van de vier geheugenstanden, kies 
je met de pijltjestoetsen de gewenste hoogte (afb. 
B). Wanneer je de juiste hoogte hebt gevonden, druk 
je op de toets M. Vervolgens kies je voor één van  
de vier cijfers. Dit kun je ook voor de andere  
nummers op deze manier instellen. Je hebt dan vier 
verschillende hoogtes die onthouden worden.

13.

Het bureau is bijna klaar. De afdekplaat dient nog te worden geïnstalleerd.  
De afdekplaat is een onderdeel van de uitschuifbare verbindingsstang (zie 
de onderdelenfoto op pag. 2). Deze plaats je over de stroomverdeler en  
boven op de uitschuifbare verbindingsstangen. Je gebruikt hier de  

12.
De stroomverdeler plaats je vervolgens in het midden tussen de uitschuifbare 
verbindingsstangen. De stekkers verbinden: de stekkers van de poten gaan 
in M1 en M2 (afb. B), ook de stroomkabel wordt op de juiste manier geplaatst 
(afb. C). 

10.

BA A
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A B C

schroeven M6*10 voor. Draai de schroeven goed 
vast (afb. A). Het meest ideale is als je 8 schroeven  
gebruikt voor de bevestiging. Door deze schroeven 
goed te bevestigen stabiliseer je het bureau. De 
afdekplaat zorgt ervoor dat de stroomverdeler op  
z’n plaats blijft en fixeert de verbindingsstangen 
waardoor deze op hun plek blijven.
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Bureau resetten: Houd de knop met de pijltjes omlaag ingedrukt tot  
het bedieningspaneel op het bureau de code “rES” geeft. Laat het pijltje los.  
Het bureau reset / kalibreert zichzelf. Let op: Om het bureau te resetten dien je  
het bureau eerst in de laagste stand te zetten.

Verklaring foutcodes bedieningspaneel:

E02:  Blokkade error. Deze code wordt gegeven bij obstructie van het bureau. Kijk bij 
deze code of er niks in de weg staat. Indien dit niet het geval is, dan kun je op 
een willekeurige knop drukken om door te gaan.

Hot:  Bureau te vaak in een korte tijd gebruikt. Dit is een beveiliging zodat de moto-
ren niet overhit raken. Wacht minimaal 18 minuten en ga verder. 

E10:  Controleer of de connectie tussen de motoren en stroomverdeler goed is. Deze 
code kan ook voorkomen als de stroom er af is geweest. Reset het bureau.

E20:  Overbeladen bureau. Haal wat spullen van het bureau en reset het bureau.

E31:  Ondervoltage error. Controleer de stroomtoevoer. Haal de stekker  
10 seconden uit het stopcontact en probeer opnieuw. Reset het bureau.

E32:  Overvoltage error. Controleer stroom toevoer. Haal de stekker  
10 seconden uit het stopcontact en probeer opnieuw. Reset het bureau.

Waarom kiezen voor dit bureau? 

Je voelt je energieker en ervaart minder stress, je hebt minder kans op  

rugpijn, je geeft vermoeidheid minder kans, je hebt een hogere  

productiviteit en je wordt gestimuleerd meer te bewegen.

Troubleshooting (Brex in de bres)

 Installeer met 2 personen
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BREX - onderstel

• breedte min 100 cm / max 180 cm 
• hoogte min 65 cm / max 127 cm 
• 4 geheugenstanden  
• dual-motor 
• 120 kg draagkracht
• stalen frame
• gewicht 31 kg 
•  frame kleur wit / grijs (RAL9006) / 

zwart

SPECS

D E S K

Aan deze gebruikshandleiding kunnen geen rechten worden ontleend.  
BREX Trading Company B.V. is niet aansprakelijk voor ongelukken bij  
de installatie. 


