
ArmSupport Red gjør et godt verktøy for produktivitet enda bedre. Det bidrar til å sikre riktig arbeidsstilling og lind-
rer muskelbelastningen i nakke, rygg, armer og håndledd når du sitter eller står. ArmSupport Red er laget spesielt for 
RollerMouse Red og RollerMouse Red plus, og justerer overkroppen mens du skriver og bruker din RollerMouse. Under-
armstøtten kan festes til fremkanten av skrivebord som har fra 0,5 cm til 3 cm tykkelse og gjør dette tilbehøret til 
RollerMouse Red ideelt for de som har hev og senkbord. 

ArmSupport Red gir den ultimate støtten 
for å opprettholde en nøytral posisjon 
når du skriver eller bruker musen, uan-
sett om du står eller sitter.

ArmSupport Red fordeler

I  Utvider små arbeidsstasjoner

I  Gir behagelig støtte til armer, nakke og skuldre

I  Enkel og rask å montere

I  Designet for å redusere belastning i muskulaturen

I  Utvidelse av skrivebordet sørger for riktig avstand til 
   PC skjermen, noe som gir en bedre kroppsholdning

Much more than support
Underarmstøtte tar arbeidskomfort til et helt nytt nivå.

Kan utelukkende brukes i kombinasjon med RollerMouse Red eller Red plus

Fordeler både når du sitter og står

”Behagelig støtte for armer, 
nakke og skuldre”
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Kom i gang:

Fjern håndleddstøtten
Sørg for at RollerMouse Red ikke er plugget til PCen. 
Fjern håndleddstøtten hvis den fortsatt er festet ved å 
bruke nøkkelen som ble levert med din RollerMouse. 
Sett inn nøkkelen i spalten på undersiden av Roller-
Mouse Red. Vri i retningen til pilen for å frigjøre hånd-
leddstøtten på hver ende og ta enhetene fra hverandre.            

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

Skyv ArmSupport på pulten
Skyv ArmSupport Red, 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.

Tryggere og sikrere arbeid
Skyv RollerMouse Red inn i mellomrommet mellom 
ArmSupport Red og tastaturet, sørg for at knappene er 
synlige. Stram tommelskruene helt til ArmSupport Red 
er helt festet. Monter tastaturhevere og plugg inn din 
RollerMouse. Din ArmSupport Red er nå klar til bruk.
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Technical specifications
A.  Forkant 49 cm

B.  På det smaleste 13,5 cm

C.  På det bredeste 60 cm

D.  På det dypeste 25,5 cm

Underarmstøttens materiale Slitesterkt kunstskinn

Garanti To år fra innkjøpsdato
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