Sikrer en komfortabel arbejdsdag.

Kan kun
anvendes i
kombination
med
RollerMouse
Red

Hvem har sagt, at du skal blive træt af at arbejde? Nu kan du arbejde effektivt og komfortabelt
uden konstant at skulle tænke over, hvordan du sidder. God støtte af underarmene reducerer
muskelspændinger i nakke, ryg, arme og håndled markant.

Aflastning og komfort

Takket være dette tilbehør, som er skræddersyet til at sikre
mindre belastende kropsbevægelser, kan du koncentrere
dig om dit arbejde. Armstøtten aflaster effektivt underarmen
og mindsker spændingen i hele overkroppen markant. Har
du et smalt arbejdsområde, som gør det svært at sidde i en
ergonomisk arbejdsstilling? Armstøtten gør det muligt at
udvide mindre arbejdsarealer, så du kan arbejde
komfortabelt, selvom pladsen er begrænset.

Neutral og behagelig kropsholdning

Hvis du arbejder meget foran en computer, er det vigtigt at
forsøge at opretholde en neutral kropsholdning, men det
er hurtigt glemt, når du fordyber dig i dit arbejde. Nu kan du
automatisk komme til at sidde i en ergonomisk stilling med
håndleddene placeret korrekt i forhold til tastaturet, uanset
om du arbejder siddende eller stående.

Let og fleksibel

Hjælpen er nær takket være armstøtten, som er nem at
montere og passer til alle skriveborde med en tykkelse
på en halv til tre centimeter. Ved at kombinere den med
RollerMouse Red/Red plus kan du skabe den optimale
arbejdsplads. Armstøtten er desuden nem at desinficere
med sprit, så du kan holde din plads ren og hygiejnisk.
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Kom i gang
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Afmonter håndledsstøtten på RollerMouse Red
Sørg for at RollerMouse Red ikke er tilsluttet. Afmonter
håndledsstøtten på RollerMouse Red ved hjælp af den
nøgle som følger med RollerMouse. (se vejl. I æsken).

Monter beslag

Pak underarmstøtten ud af æsken, og læg den på bordet
med metalpladen opad. Monter de medfølgende beslag
ved hjælp af vingeskruen. Undgå at skrue den helt i.
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Arbejd mere sikkert og effektivt

Montering af underarmstøtten på bordet

Skub RollerMouse Red ind mellem underarmstøtten og
dit tastatur og sørg for, at tasterne er synlige. Stram
vingeskruerne, indtil underarmstøtten sidder helt fast.
Fastgør tastaturstøtterne og tilslut din RollerMouse.
Din underarmstøtte er nu klar til brug.

Læg underarmstøtten på kanten af bordet med
kunstlæderet opad. Skub underarmstøtten ind så
beslagene på undersiden kan nå bordet. Spænd
herefter vingeskruerne så underarmsstøtten sidder
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Tekniske specifikationer
A. Bredde
B. Dybde

B
D

13,5 cm

C. Bredde

60 cm

D. Dybde

25,5 cm

Materiale på håndledsstøtte

C

49 cm

Garanti
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