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Gebruikersinformatie: 
 
Merk: Robberechts  
Type: XTS3-desk (sit-stand desk) 
Dit bureau is in hoogte instelbaar met een elektrische motor van 65cm tot 130 cm. Dit ten 
behoeve van de ergonomie van de werkplek. Afwisselend zitten en staan aan de werkplek zorgt 
ervoor dat het lichaam in beweging blijft wat een gunstig effect heeft op de concentratie. .  
Omgeving: kantoor omgeving  
Publicatie: Januarie 2020 
 
Specificaties:  
Lengte: 1200mm  - 2000mm (stappen van 200mm) 
Diepte: 800mm and 900 mm  
Hoogte: aanpasbaar van 650mm tot 1300mm 
Snelheid: 38mm/s 
Maximale belading: 80 kg (tafelblad inclusief)  
Energie verbruik tijdens werking:132W 
Energie verbruik bij standy by: 0.3W 
Geluidsniveau: <50 dB 
Gebruik: 2 minuten aan/  18minuten af  
 
Gebruik: 
De XTS3-bureau is in hoogte verstelbaar door middel van een handbediening. 
Deze bediening is gemonteerd onder het werkblad aan de rechterzijde van de gebruiker. 
Keuze uit bediening: 
J05: simpele bediening met op/neer toets + display met hoogte aanduiding 
J02: uitgebreide bediening met op/neer toets + display met hoogte aanduiding + 
geheugentoetsen.  
 
Installatie: 
Frame:  
Handleiding T-frame: G006297  
Handleiding H-frame: G006298 
Handleidingen zijn toegevoegd bij het montagebeslag.  
 
 
Opties: 
Kabelgoot: onder het topblad geschroefd. Kan kantelen langs beide kanten voor betere 
toegankelijkheid. 
CPU-houder: onder het topblad geschroefd.  
Kabelslurf: onder het topblad geschroefd, volgt de beweging van het bureau.  
 
Contacteer uw dealer voor meer informatie en mogelijke opties. 
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Veiligheidsinformatie:  
- Tijdens installatie: 
Het bureau mag tijdens de installatie van het frame niet zijn aangesloten op de elektriciteit. 
Voor de bekabeling volg de instructie in de handleiding.  
De bekabeling mag nooit strak gespannen zijn om het risico op loskomen te vermijden. 
 
- Tijdens gebruik: 
Let op je handen wanneer het bureau naar boven/beneden beweegt. (symbool A) 
Rond het werkblad dient een spatie te zijn van minimum 25mm. Dit om contact met andere 
objecten te vermijden. (symbool B) 
 
Wees altijd waakzaam voor mogelijke obstructies tijdens het bewegen van het bureau. 
Plaats het bureau waar er voldoende ruimte is om de volledige op/neer beweging te garanderen.  
 
Externe hardware: Zorg ervoor dat alle bekabeling voldoende vrijheid heeft, zowel in laagste als in 
hoogte positie zodat er geen gevaar bestaat dat kabels loskomen of objecten van het bureau 
getrokken worden. (symbool C) 
 
 
Veiligheidssymbolen 
 
Symbool A -  let op je handen  

  
 

Symbool B – houd ruimte vrij rondom het 
werkblad 

  

 
 

Symbool C - bekabeling   
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Ergonomisch Advies 

• Ergonomische positie tijdens zitten/staan 

• Verander regelmatig van houden, elke 20 tot 30 minuten zowel zittend als staand 

• Wissel regelmatig je houding van zittend naar staand, elke 45 tot 60 minuten. 

• Gebruik een voet steun om je zwaartepunt te verplaatsen tijdens het staan.  

• Draag platte, sportieve schoenen 

 

 
 
 
 
CE-verklaring 
Wij bevestigen hierbij dat het apparaat voldoet aan de geledende EU-richtlijnen zoals vermeld in 
de conformiteitsverklaring (V20191115) en dat massaproductie op die manier wordt vervaardigd. 
 
 
 

 
 


