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STYLEVIEW® SNELGIDS

ERGONOMIE

INSTELLINGSBEREIK

Werken

aanpassen - aan uw lengte

1  Zet de bovenzijde van het beeldscherm circa 2,5 cm onder de hoogte van uw ogen. Zet de 

rem los en zet het beeldscherm naar behoefte hoger of lager.

2  Kantel het scherm totdat u het comfortabel kunt lezen. Hierdoor ontziet u uw ogen en uw 

nek.

3 Trek de toetsenbordplank naar voren en plaats de muisplank en het muisetui naar believen 

aan de rechter- of linkerkant.

4  Werk met uw ellebogen ongeveer 

90° gebogen. Hierdoor ontziet u uw 

armspieren.

5  Als de staander moeilijk op en neer gaat, 

of als hij niet in de gewenste stand blijft 

staan, lees dan in de handleiding bij dit 

product hoe u dit aanpast.

6  Ga mee met de stroom!

Steek wanneer dat maar mogelijk is 

de stekker in het stopcontact zodat de 

batterij opgeladen blijft en de computer 

kan blijven draaien.

Verplaatsen

berg op - voordat u weggaat

1  Wanneer u de trolley normaal verplaatst, zet u de rem los en zet u het werkoppervlak 

in de laagste stand. Dit waarborgt een optimale stabiliteit en vrij zicht.

2  Doe open laden dicht en berg muis, scanner en andere toebehoren op de juiste 

plaats op.

3  Ontgrendel beide voorste zwenkwielen.

4  Duw de wagen vanaf de achterkant met uw ellebogen ongeveer 90° gebogen; 

hierdoor hebt u maximale controle en ontziet u uw armspieren.

5  Haast u langzaam!

Voordat u gaat rijden, 

controleert u of de stekker uit 

het stopcontact is gehaald en 

het netsnoer aan de mand is 

gehaakt voor veilig vervoer.  

En onthoud: elke dag moet 

de batterij 100% worden 

opgeladen!

Draai de knop los, kantel het 

scherm naar de gewenste 

stand en draai de knop 

opnieuw aan.

VOORZICHTIG! Maak de remvergrendeling volledig 

los voordat u de cart omhoog of omlaag beweegt. 

Als u de cart omhoog of omlaag beweegt terwijl 

de rem gedeeltelijk vast zit, kan dat het product 

beschadigen.

Wielrotatie Wielrotatie en -zwenking Vergrendeld
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Als andere indicatoren rood/groen knipperen kan dit op een fout in het voedingssysteem 

duiden. Neem contact op met de Ergotron-klantendienst als dit zich voordoet.

OPMERKING: frequent gebruik van de wagen bij een accu lading van minder dan 10% 

verkort de levensduur van de accu aanzienlijk.

De batterij is voor 100% opgeladen.
Het lampje knippert tijdens het opladen (het netsnoer is 

op een stopcontact aangesloten). Blijf de batterij opladen 
totdat het lampje niet meer knippert. Wanneer het lampje 
niet meer knippert, kunt u de stekker van het netsnoer uit 

het stopcontact trekken. U kunt de wagen gebruiken tijdens 
het laden.

De batterij is voor minder dan 90% opgeladen.

De batterij is voor minder dan 60% opgeladen.

Wanneer de accu minder dan 10% lading heeft, klinkt er 
een alarm. De indicator is oranje en wordt vervolgens rood 

wanneer de accu minder dan 5% lading heeft. Steek de 
netstekker in het stopcontact en laad de accu op tot 100%! U 

kunt de wagen gebruiken tijdens het laden.

Alarmdemp-knop. Als u hierop drukt, wordt het alarm tijdelijk 
gedempt. Wanneer de accu minder dan 5% lading heeft 

werkt de alarmdemping slechts 1 min.

Aan/Uit-knop voor stekkerdozen voor intern stroomsysteem. 
Als u hierop drukt, gaat de stroom aan of uit naar de 

componenten die ingeplugd zijn in de interne stekkerdozen.
Wanneer het lampje brandt, is het 
alarm ingeschakeld en gaat dit piepen 
wanneer de batterijlading minder 
dan 30% is. Voor meer informatie 
over het in- en uitschakelen van het 
alarm neemt u contact op met de 
klantenservice van Ergotron.

Wanneer het lampje brandt, is het 
power systeem ingeschakeld. Wanneer 
het lampje uit is, is het power systeem 
uitgeschakeld.

Als de batterij leeg raakt, wordt dit aangegeven op de interface van het power systeem met een reeks brandende of knipperende percentagelampjes 
(rood, geel en groen). Wanneer de batterij minder dan 10% gevuld is, hoort u een pieptoon.  Onthoud dat de batterij dagelijks opnieuw moet worden 
opgeladen tot 100% en dat u de wagen tijdens het opladen kunt gebruiken - steek dus altijd als dat kan de stekker in het stopcontact zodat u nooit 
zonder stroom komt te zitten!
OPMERKING: plaats het beeldscherm in energiespaarstand om de gebruikstijd van de batterij te optimaliseren.

Als de accu te lang wordt opgeslagen zonder bij te 
laden, kan de elektronica in de accu ervoor zorgen dat 
de accuspanning te laag wordt. Als dit gebeurt gaat 
het voedingssysteem in een herstelmodus voor weinig 
lading wanneer deze op een voedingsbron wordt 
aangesloten.  

Tijdens het herstelproces vanwege weinig lading, 
knippert deze indicator groen.
Deze indicator is groen.
Deze indicator knippert rood.

Wanneer het proces is voltooid laadt het 
voedingssysteem verder op de normale wijze. Als het 
herstelproces vanwege weinig lading langer duurt 
dan 45 min, neem dan contact op met .de Egrotron-
klantendienst.

TOETSENBORDLAMPJE 

Uw computer moet aanstaan om dit lampje te laten functioneren.
Het toetsenbordlampje gaat automatisch na 15 minuten uit, als het 
niet handmatig uitgezet wordt.


