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INSTRUCTIONS - ENGLISH

INSTRUCTIES – NEDERLANDS

A. The example of this instruction is a low D-71 frame.
B. The same principle applies to the high T-100 frame, the four-legged and the five-legged
frame.

A. Het voorbeeld van deze instructie is een laag D-71 frame.
B. Hetzelfde principe geldt voor de hoge T-100 frame, het vierpotige en vijfpotige frame.

Thoroughly blow the holes of the frame to ensure that the holes are completely empty.
Use an Allen key or a cordless drill on a low-torque stand.
1. Turn the pens into table legs, the small one below and the large one above.
2. Turn the pin in as far as possible. Make sure the cavity points down. The pin may be somewhat loose.
3. Turn the frame upside down. Carefully slide the mounting bushes with the Allen screw upwards into the holes with the opening in the direction of the borehole.
4. Carefully slide the table leg with the pens into the holes of the frame until they are completely flush with each other. Tighten both Allen screws. Repeat these steps for all legs.
5. If necessary, screw the black mounting plates with the supplied screws in the position as
indicated on the top of the table leg.
Ensure a constant humidity between 50 and 60% so that the solid wood parts do not crack.
Minimize the packaging and discharge the waste separately. Thank you very much.
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Blaas krachtig de gaten van het frame schoon, om er zeker van te zijn dat gaten helemaal
leeg zijn.
Gebruik een inbussleutel of een acuboor ingesteld op een laag koppel.
1. Draai de stiften in tafelpoten, de kleine stift onder en de grote stift boven.
2. Draai de stift er zover mogelijk in. Zorg dat de holte naar beneden wijst. De stift mag
enigzins los zitten.
3. Leg het frame ondersteboven. Laat de montagebusjes met de inbusboutje naar bovenvoorzichtig in de gaten glijden met de opening in de richting van het boorgat.
4. Schuif de tafelpoot met de stiften voorzichtig in de gaten van het frame totdat deze volledig beide vlak tegen elkaar aanliggen. Draai beide de inbussen aan. Herhaal deze handelingen voor alle poten.
5. Schroef, indien nodig, de zwarte montageplaten met de meegeleverde schroeven op de
positie zoals aangegeven op bovenzijde tafelpoot.
Zorg voor een constante luchtvochtigheid tussen de 50 en 60% zodat de massief houten
delen niet gaan scheuren of kieren.
Zorg dat het verpakkingsmateriaal compact en gescheiden wordt afgevoerd. Hartelijk dank.
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INSTRUCTIES – NEDERLANDS

Use only an Allen key or a cordless drill set to a low torque. The bolts must be screwed in
without resistance. If there is resistance, turn the bolt out again. If these instructions are not
followed, damage to the table top may occur.
Build the table where it is to be placed. Moving the table can irreparably damage the frames
and fixings.

Gebruik bij voorkeur een inbussleutel of een accuboor op een stand met laag koppel. De
bouten moeten zonder weerstand worden ingeschroefd. Als er weerstand is, draait u de
bout er weer uit. Als deze instructies niet worden opgevolgd, kan schade aan het tafelblad
optreden.
Bouw de tafel op de plek waar deze moet komen te staan. Het verplaatsen van de tafel kan de
frames en bevestigingen onhelstelbaar beschadigen.

1. Place the table tops on the frames in the correct order.
2. Install the support beams on the tabletops with the supplied bolts. Tighten the bolts when
all bolts are in place and the tabletops tightly abut each other.
3. Assemble the frames on the tabletops with the supplied bolts. Tighten the bolts when all
bolts are in place.
4. Move the table to the desired position. Ensure there is sufficient manpower being present to
ensure the frames of the table are not overloaded.
5. Make sure the frames stands straight. Any unevenness in the floor can be accommodated
by the adjustable feet.
Ensure a constant humidity between 50 and 60% so that the solid wood parts do not crack.
Minimize the packaging and discharge the waste separately. Thank you very much.

DUM BV T +31 [0]20 4890104 info@dumoffice.com www.dumoffice.com

1. Plaats de bladen los op de frames in de juiste volgorde.
2. Monteer de steunprofielen op de bladen met de meegeleverde bouten. De bouten pas
vast aandraaien als alle bouten zijn aangebracht en de bladen strak tegen elkaar aanliggen.
3. Monteer de frames op de bladen met de meegeleverde bouten. De bouten pas vast aandraaien als alle bouten zijn aangebracht.
4. Verplaats de tafel voorzichtig naar de gewenste positie. Zorg dat er daarbij voldoende
mankracht aanwezig is zodat de tafelframes niet wordt overbelast.
5. Zorg dat de frames goed recht staan. Oneffenheden in de vloer kunnen worden opgevangen door de instelbare stelvoeten.
Zorg voor een constante luchtvochtigheid tussen de 50 en 60% zodat de massief houten
delen niet gaan scheuren of kieren.
Zorg dat het verpakkingsmateriaal compact en gescheiden wordt afgevoerd. Hartelijk dank.

manual beech connect - DUM 04-2019

4

