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Hoogte-instelbare tafels (HI)
Met een Ahrend 1030 tafel die in hoogte instelbaar is
(afb. 2) kunt u de bladhoogte op uw lichaamsafmetin-
gen afstemmen.
De hoogte is instelbaar van 62 tot 90 cm.
Meestal zal de tafel eenmalig worden ingesteld op de
gebruiker van de werkplek.
Zie hieronder hoe de tafel in te stellen.

De hoogte van uw stoel
Stel de hoogte van uw stoel in op uw maat A (zie Het
vaststellen van de juiste tafelhoogte). Gebruik als meet-
punt de voorrand van de zitting in het midden.

Voetensteun
In de praktijk wordt een lage instelling van de tafel 
vaak als niet prettig ervaren, omdat men bijvoorbeeld
niet lager wil zitten dan collega’s. In dat geval kan toch
een ergonomisch juiste zitsituatie bereikt worden met
behulp van een voetensteun.
Stel de stoel en de tafel net zoveel hoger in als de 
gemiddelde hoogte van de voetensteun.

De ingestelde hoogte aflezen 
De ingestelde hoogte leest u af
onder de rand van het bovenste
deel van de poot.

De hoogte instellen
(poottype afb. 2)
Druk op de knop die halverwege
het bovendeel van elke poot is
ingebouwd. Indien u de knop inge-
drukt houdt, kan het onderste deel
van de poot in- of uitgeschoven
worden. 
Stel zo de vier poten één voor één
in op de gewenste hoogte.
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De gebruiker en de electrificatie

Het aansluiten van de werkplek op de electriciteits-,
informatie- en communicatienetten dient door 
deskundige monteurs te gebeuren.

Normen
Alle Ahrend 1030 meubeldelen en accessoires voldoen
aan de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de
Elektrificatienormen BS 6396/2002 en ELT 9/84, alsmede
DIN 5700 teil 724.

Het kan gewenst zijn dat u als gebruiker van de Ahrend
500 werkplek zelf iets verandert aan de elektrificatie.
Bijvoorbeeld een stekker in een contactdoos steken 
of eruit halen of overtollige snoerlengten netjes weg-
werken.

Veiligheid
Veiligheid staat voorop bij het electrificeren van een
werkplek. Daarom zijn alle onderdelen die in contact
komen met snoeren en kabels aan de randen afgerond
en kan het hele meubel worden geaard. Ongelukken,
zoals struikelen over snoeren die over de vloer liggen,
kunnen worden voorkomen door de snoeren netjes weg
te bergen in de voorzieningen die Ahrend 1030 daar-
voor biedt. Weggewerkte snoeren maken de werkplek
veiliger, het staat netter en de werkplek is voor schoon-
makers beter toegankelijk.

Horizontale geleiding
Kabels kunnen worden geleid via de kabelgootruimte in
de bladregel (afb. 1). 

Verticale geleiding 
Een speciale, verticale kabelgeleiding (afb. 2), die los
van de poten kan worden toegepast, is beschikbaar om
kabels vanaf de vloer naar de onderzijde van het blad te
geleiden. Ook hoogteverstelbare werkplekken kunnen
zo probleemloos worden aangesloten.

Horizontale geleiding 
Kabels kunnen worden geleid via 
de kabelgootruimte aan de binnen-
zijde van de bladregel. Daartoe de
bladklemmen één voor één los-
draaien. 
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Onderhoud

Deze aanwijzingen voor het onderhoud zijn bedoeld
voor zowel de professionele schoonmaker als de gebrui-
ker van de werkplek. 

Gebruik nooit wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum
of andere agressieve stoffen, oplosmiddelen of schuur-
middelen.

De mechanische componenten van het hoogteverstel-
lingssysteem zijn bij normaal gebruik onderhoudsvrij.

Service

Voor het verplaatsen van de werkplek adviseren wij u
contact op te nemen met uw leverancier.

Montage
Voor interne diensten van bedrijven zijn op aanvraag
montage-instructies beschikbaar.

Bladen reinigen
Normale verontreiniging (koffie,
thee, potlood, lippenstift, vinger-
afdrukken, vet, wateroplosbare
lijmen en viltschrijverinkt e.d.) ver-
wijderen met een schone, vochtige
doek. Eventueel bij hardnekkiger
vlekken wat zachte zeep in het
water oplossen en een zachte nylon
borstel gebruiken.

Oplosmiddelhoudende lak, lijm,
nagellak, stempelinkt, ballpoint-inkt
e.d. verwijderen met een organisch
oplosmiddel, zoals spiritus.

Gefineerde bladen reinigen
Indien nodig reinigen met een
schone, vochtige doek. Eventueel bij
hardnekkiger vlekken wat zachte
zeep in het water oplossen.

Gelakte metalen onderdelen 
reinigen
Alle gekleurde metalen delen kunt
u reinigen met een zachte, even-
tueel vochtige doek. Hardnekkiger
vlekken van lijm, viltstift, ballpoint-
inkt en dergelijke met lauw water
met wat zachte zeep behandelen,
eventueel met spiritus.
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