Kan användas
i kombination
med alla
tangentbord
och datormus

Ökad komfort och minskade spänningar!
Vem säger att jobbet måste göra dig trött? Nu kan du jobba effektivt och bekvämt utan att du hela tiden
måste tänka på din arbetsställning. Med ett riktigt bra stöd för dina underarmar kan du märkbart minska
muskelspänningar i nacke, rygg, armar och handleder.

Avlastning och bekvämlighet

Med tillbehör som är anpassade till skonsammare kroppsrörelser kan du koncentrera dig på ditt arbete. Genom ett
underarmsstöd får du bättre avlastning och du reducerar
märkbart påfrestningar i hela din överkropp. Har du en
trång arbetsplats som gör det svårt att få en ergonomisk
arbetsställning? Nu kan du förlänga små ytor så att du kan
arbeta bekvämt även där utrymmet är begränsat.

Neutral hållning för bästa komfort

Om du sitter mycket framför datorn är det viktigt att försöka
behålla din neutrala hållning, men det är lätt att glömma
bort när man koncentrerar sig på arbetet. Nu kan du automatiskt behålla en ergonomisk arbetsställning så att din
handledsvinkel blir rätt i förhållande till tangentbordet, vare
sig du sitter eller står och arbetar.

Lätt och flexibel

Du får snabbt hjälp eftersom stödet är lätt att sätta fast
och passar alla typer av skrivbord med en tjocklek av
0,5 cm till 3 cm. För att lättare kunna hålla din arbetsyta
hygienisk är den även enkel att desinficera med alkohol.
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Kom igång

1.

2.
Skjut in ArmSupport på skrivbordet

Montera bordsfäste

Lägg underarmsstödet upp och ned på en plan yta. Montera fästena löst med skruvarna i infästningen som löper i
spåren.

Skjut in underarmsstödet, med monterade bordsfästen,
på ditt skrivbord. Justera placeringen efter behov genom
att skjuta fästena i djup - och sidledes längs metallspåren.

Tekniska specifikationer

A
C

A. Smalaste stället

6,5 cm

B. Bredaste stället

60,6 cm

C. Djupaste stället

29cm

Material på handledsstöd

B

Garanti

Desinficerbart konstläder
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