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Montagehandleiding voor telescopisch solo tafelframe (SOLID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Plaats de hefzuilen in het bovenframe - in de 

uitsparingen. 

4. Gebruik een 4 mm inbussleutel om de 

bouten vast te draaien. 

7. Bevestig de voeten aan de hefzuilen met 

M10x16mm bouten en 8 mm inbussleutel. 

1. Plaats de middelste buizen in de uitsparing. 

LET OP BUISPOSITIES 

2. Druk de zijbuizen naar elkaar toe. 

5. Plaats het tafelframe op het tafelblad. 

6. Bevestig het tafelframe met houtschroeven 

aan het tafelblad 

8. Bevestig de besturingsbox en de 

handschakelaar met houtschroeven aan het 

tafelblad. 

9. Sluit alle kabels aan op de besturingsbox - DE 

STROOMKABEL MOET ALS LAATSTE WORDEN 

AANGESLOTEN! 

RESETTEN/CALIBREREN 

Houdt de ‘neer’ toets ingedrukt totdat de zuilen helemaal ingelopen 

zijn en een klein beetje weer omhoog bewegen. Laat dan de toets 

los. Wacht 10 seconden en de tafel is klaar voor gebruik. Neer toets 



 

A&E Trading b.v. - Lineaire aandrijftechniek | Montagehandleiding SOLID solo | www.aetrading.nl  2 

Assembling manual for telescopic solo table frame (SOLID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Place the legs into the top frame - in the 

cutouts. 

4. Use 4mm hex key to tighten the bolts. 

7. Attach table feet to the table legs using 

M10x16mm bolts and 8mm hex key 

1. Place the middle tubes inside the cutout. PAY 

ATTENTION TO TUBE POSITIONS 

2. Press side tubes towards each other 

5. Place the table frame on the table top. 

6. Attach table frame to the table top using 

wood screws 

8. Attach the controlbox and handswitch to the 

table top using wood screws. 

9. Plug all the cables in to the controlbox - 

POWER CABLE SHOULD BE CONNECTED LAST! 

RESET/CALIBRATION 

Press and hold DOWN BUTTON until the columns go full down and a 

little bit up, then release it. Wait for 10 seconds and then the table 

is ready for use. 

 

Down button 


