Kan brukes i
kombinasjon
med alle
tastaturer
og datamus

Øk komforten og reduser spenninger!
Det er ikke nødvendig å slite seg helt ut på jobben. Nå kan du jobbe på en effektiv og komfortabel måte, uten
å tenke på arbeidsstillingen hele tiden. Med god støtte for underarmene kan du redusere muskelspenning
ene i nakken, ryggen, armene og håndleddene betraktelig.

Støtte og komfort

Med ergonomisk tilbehør som er skreddersydd for naturlige
bevegelser, kan du konsentrere deg om arbeidsoppgavene.
Underarmsstøtten gir effektiv avlastning som reduserer
spenningene i hele overkroppen betraktelig. Har du begrenset med plass, slik at det er vanskelig å finne en behagelig
arbeidsstilling? Støtten gjør det enkelt å finne en behagelig
arbeidsstilling, selv om plassen er begrenset.

Naturlig og behagelig arbeidsstilling

Når du tilbringer mye tid foran PC-en, er det viktig at arbeidsstillingen er avslappet og naturlig – men det er lett å glemme
dette når du er dypt konsentrert om arbeidsoppgavene.
Denne løsningen sørger for at håndleddene dine er plassert
i riktig vinkel i forhold til tastaturet, slik at stillingen alltid er
naturlig – uansett om du sitter eller står ved skrivebordet.

Lett og fleksibel

Underarmsstøtten er enkel å feste og passer til alle typer
skrivebord med en tykkelse mellom 0,5 og 3 cm. Støtten
kan ganske enkelt desinfiseres med alkohol, så det er lett
å holde arbeidsplassen hygienisk.
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Kom i gang

1.

2.
Skyv ArmSupport på pulten

Fest brakettene

Snu din Universal ArmSupport opp ned på et flatt underlag. Fest brakettene løst på Universal ArmSupport ved å
skru tommelskruen mot høyre i hullet som fins på den
lille buen.

Skyv Universal ArmSupport, med braketter festet, på
skrive-pulten. Juster plasseringen etter behov ved å skyve
tommelskruene opp eller ned på metallsporet. Stram litt
ved å vri på tommelskruen mot venstre.

Tekniske spesifikasjoner

A
C

A. På det smalestet

6,5 cm

B. På det bredeste

60,6 cm

C. På det dypeste
Materiale på håndleddsstøtten

B

Garanti

29 cm
Kunstskinn som kan
desinfiseres
2 år fra innkjøpsdato
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