
Is je laptop helemaal vlak aan de onderkant en heeft je laptop geen  
uitsparingen? De UltraStand Universal past dan als je laptop minimaal  
287 mm breed en 208 mm diep is.

Heeft je laptop voetjes of andere elementen die uitsteken?  
Volg dan de volgende stappen:

1. Print de volgende pagina op ware grootte én liggend uit
 Knip de UltraStand Universal uit.

 Let op: Het uitknippen van de buitenlijnen is voldoende.  
 De stippenlijnen geven de openingen van de UltraStand Universal weer. 

2. Leg de laptop met de onderkant naar boven en de voorkant  
 naar je toe gericht is.

3. Zorg dat de UltraStand Universal met de tandjes naar je  
 toe gericht is.

4. Positioineer de UltraStand Universal als volgt:
 4a. Breng de voorzijde van de UltraStand in lijn met de 
  voorzijde van de laptop. 
 4b. Centreer de UltraStand Universal horizontaal.

 Let op: indien de voorzijde van je laptop schuin afloopt, breng je de  
 voorzijde van de UltraStand in lijn met het aflopende gedeelte.

5. Check of de UltraStand Universal past op je laptop.
 5a. De UltraStand Universal past als deze binnen de voetjes of andere 
  uitsteeksels van je laptop valt en de koeling niet volledig is afgedekt.
  De gestippelde vakjes op de volgende pagina zijn daadwerkelijk  
  openingen in de UltraStand Universal ten behoeve van je koeling.   
 5b. Valt de UltraStand Universal op een voet(strip) of ander uitsteeksel en/of  
  wordt de koeling (merendeels) afgedekt door dichte vlakken; het  
  meegeleverde opvulmateriaal kan in dat geval worden gebruikt om  
  de hoogte van deze uitsteeksels te overbruggen en extra ruimte te
  creeëren voor de ventilatie.

UltraStand Universal 
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Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn gedeponeerde  
handelsmerken van de respectievelijke fabrikanten. Alle specificaties zijn  
onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
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voorzijde laptop

= sticker

= uitknippen

= ventilatie  
 openingen

Print dit bestand en leg het op de  
ONDERKANT van je laptop

BELANGRIJK: zorg dat het A4tje  
op ware grootte én liggend  

wordt uitgeprint.

achterzijde laptop


