
Tab dig, mens du 
står op og arbejder!



Stillesiddende arbejde er blevet dagligdag for langt de fleste af os, selvom 
hverken vores krop eller fysik har omstillet sig til stillesiddende adfærd. 
Det viser sig også i talrige undersøgelser, at stillesiddende adfærd langsomt 
men beviseligt fører til livsstilsrelaterede sygdomme. 

Derfor er det vigtigt, at du 
bruger dit hæve-sænkebord

Forskning har vist: 
•	 At ved blot at stå op i 2 timer fordelt over din arbejdsdag, kan du opnå  
 øget forbrænding på ca. 20.000 ekstra kalorier om året, hvilket svarer til  
 hele 6 maratonløb!  

•	 At regelmæssigt brug af et hæve-sænkebord kan reducere din stillesid- 
 dende adfærd mærkbart. Dette gælder ikke alene, imens du er på  
 arbejde – variationen mellem siddende og stående arbejdsstillinger  
 resulterer nemlig også i målbart nedsat stillesiddende adfærd i fritiden.

•	 At du kan forbedre din kropsholdning, og opleve en forbedring af  
 eventuelle ryg- og nakkegener. Dette forklares ved en ændret mekanisk  
 belastning på muskler og led, der opnås, når arbejds stillingen varieres.

•	 At du kan opleve øget energi og produktivitet samt forbedret fokus, når  
 du varierer din arbejdsstilling og kommer op at stå, imens du arbejder.  





Sådan kan du variere mellem at 
stå og sidde, imens du arbejder: 

Det vigtigste er, at du varierer dine stillinger og bevæger dig rundt, gerne 
tre gange i timen.  I stedet for at sidde for længe ad gangen, kan du veksle 
mellem stående og siddende stilling. Husk den gode kropsholdning og at 
stå med din kropsvægt ligeligt fordelt på begge ben!

•	 Start med at hæve dit bord og stå op i 15 minutter for hver påbegyndt 
 time, indtil du skal til frokost. 

•	 Lige inden frokost, hæver du bordet. Så er bordet klargjort til, at du  
 igen står efter frokosten.  

•	 Lige efter frokost står du i 15 minutter, for så at sænke bordet.

•	 Hæv bordet igen for hver time, hvor du står op og arbejder i 15  
 minutter, resten af din arbejdsdag. 

•	 Hæv bordet inden du tager hjem fra arbejde – så er det klar til  
 næste dag. 





Vigtige forbehold når du varierer 
mellem stående og siddende stilling:

•	 Er du gravid, har du åreknuder eller døjer du med en helbredsmæssig 
 tilstand og er i tvivl om, hvorvidt du kan klare at stå i 5-15 minutter ad  
 gangen hver time, skal du kontakte din læge for at være sikker på, at du  
 ikke forværrer dit helbred.  

•	 Vil du gerne stå op, imens du arbejder, handler det om at gøre det til en  
 vane – din krop skal også vænnes til at stå og arbejde. Derfor er det ikke  
 sikkert, at du kan stå særlig længe ad gangen, så start med 5 minutter. 

•	 Husk, at du SKAL veksle mellem at stå og sidde, og bevæge dig så  
 meget som muligt indimellem. Det er nemlig heller ikke sundt, at stå op  
 og arbejde hele dagen – det er variationen, du skal gå efter. 



Kal/Min:  
Tæl stående minutter samt 
forbrændte kalorier

Rapport:  
Spor brugen af bordet (total 
antal justeringer og total antal 
justeringer fra sidde til stå).

Alarm:  
Mind dig selv om at stå

Hjælp til at komme op at stå 
i løbet af dagen

LINAK Wellness Switch har en alarmfunktion, der minder dig om, at du skal 
op at stå i løbet af dagen, og den er designet til at hjælpe dig med at få det 
optimale ud af dit højdejusterbare bord, krop og arbejde. 

Du forbrænder flere kalorier ved at stå op end ved at sidde ned. Ved at 
måle kalorieforbrændingen gennem tidsintervaller mellem stå- og sidde- 
position, kan du være opmærksom på at bevæge dig og undgå både fysisk 
og psykisk træthed.



Personlige data og uddannelser: 
•	 Født i Vestmannaeyjar i Island 29.05.1970
•	 Uddannet fysioterapeut fra Fysioterapeutskolen  
 i København (1997).
•	 Osteopat DO M.R.O.DK fra IAO - The International   
 Academy of Osteopathy i Belgien (2006).
•	 Medejer af klinikwestend, København.
•	 Sundhedsskribent ved ugebladet SØNDAG.

Udviklet i samarbejde med 
Hanna Tómasdóttir

Anvendelsesbetingelser
Det er brugerens ansvar at fastslå LINAK produktets egnethed til en bestemt anvendelse. LINAK bruger mange ressourcer på at give præcise og opdaterede 
informationer om sine produkter. Grundet den vedvarende produktudvikling vil LINAK produkterne hyppigt være genstand for modifikationer og ændringer 
uden forudgående varsel. Derfor kan LINAK ikke garantere, at en given produktinformation er faktuelt korrekt. Selvom LINAK udfører ordrer efter bedste 
evne, kan LINAK af ovennævnte grunde ikke garantere, at produkterne er disponible. Derfor forbeholder LINAK sig ret til at ophøre med salg af ethvert 
produkt præsenteret på hjemmesiden eller i brochurer/kataloger samt andet materiale udarbejdet af LINAK.

Alt salg sker i henhold til LINAK Danmark A/S’ standard salgs- og leveringsbetingelser. En kopi heraf kan rekvireres ved at kontakte LINAK Danmark A/S



Brugsvejledning Linak Wellness 
Switch

Indstilling af bordhøjden

^ ...............................................................................Op
v...........................................................................................Ned

^ + v (hold inde i 5 sekunder).............................................. Indstil siddehøjde (standard er 55,88 cm)

Set (S) (hold inde i 3 sekunder) ............................................ Indstil startpunkt for kalorietælling   

                     (stående) (standard er siddehøjde + 25,4 cm)

Kalorier og minutter

Kal/Min (l) ......................................................................... Skift mellem:

- Stående kalorier (CAL)

- Stående minutter (CLO)

Kal/Min (l) (hold inde i 5 sekunder) .................................... Nulstil* CAL og CLO

Kal/Min (l) + Set (S) (hold inde i 5 sekunder)....................... Indstil vægten (standarden er 80 kg)



Brugsvejledning linak wellness 
switch

Rapportering

Rapportering (ll) ............................................................... Skift mellem:

- Rapportering (-1-) Total antal af sidde-/ ståjusteringer

- Rapportering (-2-) Total antal af justeringer

Rapportering (ll)................................................................ Nulstil Rapportering (-1-) og (-2-)

Rapportering (ll) + Set (S) (hold inde i 5 sekunder) ............ Skift mellem “ og cm (standard er “)



Brugsvejledning linak wellness 
switch

Alarm

Alarm (lll) ........................................................................ Se alarmindstilling

Alarm (lll) (hold inde i 3 sekunder).................................... Indstil alarmen (standard er 45 min)

* CAL og CLO nulstilles automatisk når:

(1) CLO overstiger 999

(2) Vægten ændres

(3) Enheden løber tør for strøm

(4) Måleenhederne ændres



For yderligere info, kontakt venligst:
Dencon A/S
Skyttevej 21
DK-7800 Skive
T. +45 9752 1722
F. +45 9751 0575
M. dencon@dencon.dk


