User's Guide

Höjdjusteringstillbehör till
Styleview LCD-tangentbordsarm
(SV4X)

SVENSKA

User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l’utilisateur - Français
Gebruikersgids - Deutsch
Benutzerhandbuch - Nederlands
Guida per l’utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド : 日本語
用户指南 : 汉语
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Varningssymboler

Symbol

Signalord
OBS

För att informera användaren om säkerhetssituationer används följande symboler.
Alla användare måste förstå innebörden av
de nedanstående säkerhetsföreskrifter på
produkten eller i dokumentationen. Barn som
inte förstår säkerhetsföreskrifter skall inte
använda denna produkt utan vuxen översyn.

VARNING

Varningsnivå
OBS indikerar viktig information som hjälper dig att
använda produkten bättre
VARNING påpekar möjlig skada på hårdvara eller
dataförlust och talar om hur du kan undvika problemet.

FARA

FARA varnar för möjlig egendomsskada, personskada
eller livsfara.

ELEKTRICITET

Elektricitet indikerar en förestående elektrisk fara som
kan leda till personskada, brand och/eller livsfara.

Säkerhet

SVENSKA

Viktigt! Efter avslutad installation måste du justera produkten. Se till att all utrustning är installerad korrekt innan
du påbörjar justeringen. Du ska lätt kunna flytta produkten över hela rörelseområdet och den ska stanna i den
position du lämnar den. Om det är för lätt eller trögt att ändra positioner eller om produkten inte stannar i avsedd
position, följ justeringsinstruktionerna för optimal positionsrörlighet. Det kan ta mer än en justering för att nå
önskat beteernde beroende på produkt och justering. Om du lägger till eller tar bort utrustning bör du jutera
produkten för den nya viktbelastningen. På så sätt bibehåller du en säker och behaglig arbetssitation.

VARNING: Tangentbordsfacket kan skjutas
upp när reglaget släpps.

VARNING: E-bromsens kåpa kan vara skadad om tangentbordsarmen är utsvängd och har smällts igen i dess förvaringsposition.
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Funktioner och specifikationer
< 3 lbs. (4.1 kg)
VARNING: ÖVERSKRID INTE MAXVIKTKAPACITETEN. DU KAN ORSAKA
ALLVARLIG PERSON ELLER EGENDOMSSKADA

90°
12°

6" (152mm)

3.6" (91mm)

6" (152 mm)

4.7" (120 mm)
17" (430 mm)

25.4" (645 mm)
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6.6" (169 mm)
4.6" (117 mm)

6' (152 mm)

4" (102 mm)

5" (127 mm)
6" (152mm)
1.4" (35 mm)
4.7" (120 mm)

9.6" (243 mm)
4.7" (120 mm)
23.7" (602 mm)
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Komponenter
A

1x

B

8x

1

8x

M4 x 25mm

1x

C

1x

M5 Nylock Nut

1x

Sterile

Alcohol Prep
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2

Verktyg som behövs
8mm
PH2

8mm
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Avlägsna hållaren för nätaggregatet om den sitter på plats.

2

Avlägsna hållaren för musen.

3

Avlägsna tangentbordet från facket.
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1
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a. Avlägsna Phillips-skruvarna (8) med
en PH2 Phillips-skruvmejsel.

a

OBS! Använd en PH2 Phillips-skruvmejsel för att avlägsna
dessa skruvar. Du kanske måste anstränga dig lite extra
för att avlägsna dessa skruvar om det röda klicklåset syns.

VIKTIGT! Innan du tar bort tangentbordsfacket, skjut in
musfacket i tangentbordsfacket så att skruvarna inte faller ut
när du tar bort tangentbordsfacket.

b. Avlägsna de 8 muttrarna för att separera
tangentbordsfacket från den stationära
tangentbordsarmen.

b
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8mm

5
a

Installera
tangentbordsfacket på
den höj- och sänkbara
tangentbordsarmen med
de 8 muttrarna.

4x
M5 Nylock Nut

b
8mm

8mm
4x
M5 Nylock Nut
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Installera den höj- och sänkbara tangentbordsarmen med tangentbordsfacket på
vagnen med 8 Phillips-skruvar.

8x
PH2
M4 x 25mm
OBS! Vrid skruvarna till ett minimum på 13 tums pund/1,2 Nm
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Om en låda sitter på vagnen, måste du justera
tangentbordsarmen så att den får plats på vagnen.
Lösgör spaken så att tangentbordsarmen kan förlängas helt ut.

VARNING: Tangentbordsfacket kan skjutas
upp när reglaget släpps.
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Fäst hållaren för nätaggregatet om den har avlägsnats.

8

Fäst hållaren för musen.
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7

9a

b

Sterile

Alcohol Prep

OBS! Tangentbords- och muskablarna måste dras enligt anvisningen. Torka av platsen med en spritsudd innan du för in kablagets konsol i tangentbordsarmen
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Justera tangentbordsarmens höjd och spänning.

OBS! Var försiktig när du flyttar tangentbordsarmen under dess rörelseomfång. Tangentbordsfacket kan slå i
huvudenheten, mushyllan eller brickans konsol om den är fastsatt.
Armens nedåtrörelse är begränsad till 4 tum när lådorna är installerade.
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VARNING: Tangentbordsfacket kan skjutas
upp när reglaget släpps.

VARNING: E-bromsens kåpa kan vara skadad om tangentbordsarmen är utsvängd och har smällts igen i dess förvaringsposition.
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Justeringssteg

Viktigt! Efter avslutad installation måste du justera produkten. Se till att all utrustning är installerad korrekt
innan du påbörjar justeringen. Du ska lätt kunna flytta produkten över hela rörelseområdet och den ska stanna
i den position du lämnar den. Om det är för lätt eller trögt att ändra positioner eller om produkten inte stannar i
avsedd position, följ justeringsinstruktionerna för optimal positionsrörlighet. Det kan ta mer än en justering för
att nå önskat beteernde beroende på produkt och justering. Om du lägger till eller tar bort utrustning bör du
jutera produkten för den nya viktbelastningen. På så sätt bibehåller du en säker och behaglig arbetssitation.

a

Lossa på bromsen för att flytta risern.
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Lyft – upp och ned

b
14mm (9/16")
OBS: Justering kan kräva 40-60 varv.

Öka lyftstyrka
Om den monterade utrustningens
vikt är för stor så att produkten inte
bibehåller sitt höjdläge måste du öka
lyftstyrkan:

Minska lyftstyrka
Om den monterade utrustningens
vikt är för liten så att produkten inte
bibehåller sitt höjdläge måste du
minska lyftstyrkan:
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Set Your Workstation to Work For YOU!
Learn more about ergonomic computer use at:

www.computingcomfort.org
Height Position top of screen slightly below eye level.
Position keyboard at about elbow height with wrists flat.
Distance Position screen an arm's length from face—at least 20” (508mm).
Position keyboard close enough to create a 90˚ angle in elbow.
Angle Tilt screen to eliminate glare.
Tilt the keyboard back 10° so that your wrists remain flat.
To Reduce Fatigue
Breathe - Breathe deeply through your nose.
Blink - Blink often to avoid dry eyes.
Break • 2 to 3 minutes every 20 minutes
• 15 to 20 minutes every 2 hours.

För lokala kundtjänstnummer, gå till: http://contact.ergotron.com
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OBS! När du kontaktar kundtjänst, hänvisa
till serienumret.
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