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Tekniske 
specifikatio-
ner:

5 funktionsknapper. Operativsystemer: 
Windows 98 SE, ME, 2000, Vista, Win 7 
og Mac OS X. Kontakt: USB.

Materiale: Gummilak: Soft rubber paint.
Håndledsstøtte: Poyuretan.

Rengøring: For at bevare din Jobmates udseende er 
det vigtigt, at du rengør den med jævne 
mellemrum. Den skal blot tørres af med en 
klud vredet op i et mildt rengøringsmiddel.
(Bemærk, at der ikke må komme væske i 
din Jobmate). Håndledsstøtterne kan tages 
af og vaskes med sæbe under rindende 
vand. Du kan også rengøres med sprit (op 
til 85 %, ikke acetone). Tør efter med en 
fnugfri klud.

Mål: Længde: 495 mm, dybde 88 mm. Højde: 
Mod tastaturet 30 mm, mod kroppen 11 
mm uden plader. Ledningslængde: 2 m.

Vare nr.:               500100
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Jobmate er en ergonomisk mus som forebygger og lind rer 
smerter og spændinger i håndled, arme, albuer og nakke. 
Du arbejder centreret med hænderne hvilende på hånd
ledsstøtten, tæt på tastaturet. Med betjeningsstaven styrer 
du markøren med én eller flere fingre ad gangen. Du kan 
f.eks. have begge hænder på tastaturet og samtidig styre 
musen. Jobmate er nem at anvende, og du lærer hur tigt 
knappernes funktioner. Jobmate har en meget følsom og 
præcis styrestav. Hvis du vil arbejde med en længere be
tjeningsstav, kan du fjerne beskyttelsen på højre side af 
betjeningsstaven. Jobmate passer til alle tastaturer og fås 
i to modeller: trådløs eller med ledning. Aftagelige, vask
bare håndledsstøtter.

Jobmate med ledning
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Hvis du ønsker en endnu bedre ergonomi, kan du købe hele Jobmate-serien.

Jobmate håndledsstøtte, bred, 
giver endnu bedre støtte til håndled og 
aflastning til nakke, skuldre og arme. 
Håndledsstøtten er blød og behagelig at 
flytte hænderne hen over, og overfladen i 
kunstlæder kan vaskes ved behov.

Jobmate Forearm Support er let at 
aftørre og giver en støtte, der aflaster hele 
underarmen. Den asymmetriske form giver 
en ekstra støtteflade, når du bruger det 
numeriske tastatur.Jobmate Forearm Sup-
port fastgøres på dit skrivebord og passer 
uanset, om bordpladen er lige eller vinklet.

Jobmate Keyboard er designet for 
maksimal komfort og fleksibilitet. De 
følsomme taster reagerer øjeblikkeligt, og 
gør det let at skrive i længere perioder. 
Tastaturet er i fuld størrelse. Lednings-
længde: 1,5 meter. USB.
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