
ArmSupport Red gör ett bra produktivitetsverktyg ännu bättre. Det bidrar till att avlasta hela underarmen och minska 
muskelspänning i nacke, rygg, armar och handleder när du sitter eller står. ArmSupport Red är gjord speciellt för 
RollerMouse Red och RollerMouse Red plus. Den justerar kroppen när du skriver och använder din RollerMouse. 
ArmSupport Red kan fästas på skrivbord med 0,5 cm till 3 cm tjocklek och gör detta tillbehör till RollerMouse Red 
perfekt oavsett om du sitter eller står på din arbetsplats. 

ArmSupport Red ger det ultimata stö-
det för att bibehålla en neutral hållning 
framför datorn antingen i stående eller 
sittande ställning.

Fördelarna med ArmSupport Red 

I  Förlänger små arbetsytor. 

I  Ger ett bekvämt stöd åt armar och axlar. 

I  Går snabbt och lätt att sätta fast. 

I  Designad för att minska risken för arbetsrelaterad 
   belastningsskador. 

I  Integreras med alla typer av skrivbord.

I  Tål decinficeringsmedel med alkohol.

Much more than support
Underarmsstöd tar komfort i arbetet till en helt ny nivå.

Används exklusivt i kombination med RollerMouse Red eller Red plus 

Ger en bättre arbetsställning.

”Ett bekvämt stöd åt armar, 
nacke och axlar.”
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Kom igång:

Ta bort det korta handledsstödet
Kontrollera att din RollerMouse Red inte är ansluten. Om 
det korta handledsstödet sitter på, ta bort detta genom att 
använda verktyget som medföljde din RollerMouse. Stick in 
verktyget i glipan vid pilen på undersidan av din RollerMouse 
Red och vrid i pilens riktning till handledsstödet lossnar. Dra 
sedan isär enheterna.        

Montera konsoler
Lägg ditt ArmSupport Red upp och ned på en plan yta. Fäst 
konsollerna löst med hjälp av tumskruvarna i infästningen 
som löper i spåren på undersidan.

Skjut in ArmSupport på skrivbordet
Skjut in ArmSupport Red, med monterade konsoler, på ditt 
skrivbord. Justera placeringen efter behov genom att skjuta 
tumskruvarna upp eller ned längs metallspåret. Skruva åt 
lite genom att vrida tumskruven moturs.

Arbeta säkrare och smartare
Skjut in RollerMouse Red i området mellan ArmSupport 
Red och ditt tangentbord, se till att knapparna är synliga. 
Skruva åt tumskruvarna tills ArmSupport Red sitter fast 
ordentligt. Installera tangentbordsstöden och koppla in din 
RollerMouse. Ditt ArmSupport Red är nu klar att användas.
För bästa komfort kan höjden på skrivbordet behöva 
justeras med 1-2 cm.
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Tekniska specifikationer
A.  Framkant 49 cm

B.  Smalaste stället 13,5 cm

C.  Bredaste stället 60 cm

D.  Djupaste stället 25,5 cm

Material på ArmSupport Red Hållbart konstläder

Garanti Två år från inköpsdatum
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