Käytettäväksi
ainoastaan
RollerMouse
Red -hiiren
kanssa

Mukavuutta työpäivään.
Miksi työnteon muka pitäisi väsyttää? Nyt voit työskennellä tehokkaasti ja mukavasti tarvitsematta jatkuvasti
miettiä asentoasi. Hyvä kyynärvarsituki vähentää merkittävästi niskaan, selkään, käsivarsiin ja ranteisiin kohdistuvaa lihasjännitystä.

Helpotusta ja mukavuutta

Vartalon liikkeitä pehmentävä lisävaruste auttaa sinua keskittymään työhösi. Kyynärvarsituki tarjoaa tehokasta helpotusta ja
voi vähentää merkittävästi koko ylävartaloon kohdistuvaa jännitystä. Onko sinulla kapea työpiste, joka vaikeuttaa ergonomisen
työasennon löytämistä? Kyynärvarsituki laajentaa käytettävissä
olevaa pinta-alaa, joten voit työskennellä mukavasti myös pienissä
tiloissa.

Neutraali työasento tuo mukavuutta

Paljon tietokoneella työskentelevän on tärkeää pyrkiä pitämään
asentonsa neutraalina – mikä helposti unohtuu, kun keskittyy
käsillä olevaan tehtävään. Nyt voit automaattisesti säilyttää ergonomisen työasennon, jossa ranteiden kulma suhteessa näppäimistöön pysyy oikeana, työskentelitpä istuen tai seisten.

Kevyt ja mukautuva

Kyynärvarsituki tarjoaa nopean avun, sillä se on helppo kiinnittää ja sopii kaikenlaisiin työpöytiin, joiden paksuus on 0,5–3 cm.
Yhdistämällä sen RollerMouse Red- tai Red plus -hiireen saat
optimaalisen työpisteen. Tuki on helppo desinfioida alkoholilla,
mikä auttaa pitämään työpisteen hygieenisenä.
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Aloittaminen
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Lyhyen rannetuen irrottaminen

Irroita RollerMouse Red tietokoneesta. Jos lyhyt rannetuki
on laitteessa kiinni, irrota se RollerMousen mukana tulleella
avaimella: Työnnä avain RollerMouse Redin pohjassa olevaan
nuolella merkittyyn uraan. Käännä avainta nuolen suuntaan
vapauttaaksesi lyhyen rannetuen kummastakin päästä. Irrota
osat.

Kannattimien kiinnittäminen

Käännä ArmSupport Red ylösalaisin tasaisella alustalla.
Kiinnitä ArmSupport Red -kannakkeet löysästi kääntämällä
kannakkeen pienen kaaren aukossa sijaitsevaa peukaloruuvia myötäpäivään.

4.
4.

3.

Työskentele nopeammin ja fiksummin

ArmSupport-tuen kiinnittäminen pöytään

Aseta ArmSupport Red kannakkeineen pöydälle. Säädä
sijaintia tarvittaessa siirtämällä peukaloruuveja eteen ja
taakse metallikiskoa pitkin. Kiristä hieman kääntämällä
peukaloruuvia vastapäivään.
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Työnnä RollerMouse Red ArmSupport Redin ja näppäimistön väliseen tilaan. Varmista, että painikkeet jäävät
näkyviin. Kiristä peukaloruuveja, kunnes ArmSupport Red
pysyy vakaasti paikallaan. Asenna näppäimistön korotuskappaleet ja yhdistä RollerMouse. ArmSupport Red on nyt
käyttövalmis.

Tekniset tiedot
A. Etureuna
B. Kapein kohta

B
D

C. Levein kohta
D. Syvin kohta
Rannetuen materiaali

C

Takuu

49 cm
13,5 cm
60 cm
25,5 cm
Desinfioitava keinonahka
2 vuotta
ostopäivämäärästä
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