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Ett smartare sätt
att arbeta.
Trenden ser likadan ut på alla moderna
arbetsplatser: Allt fler timmar spenderas
framför datorn. Och allt fler får problem
med värk i rygg, nacke, axlar och hand
leder. Därför har vi utvecklat Jobmate
– en ergonomisk mus som låter dig
arbeta precis som kroppen vill. Det
innebär att du slipper värk och i för
längningen kanske sjukskrivningar.
Helt enkelt en smart lösning på ett
onödigt problem.
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För ännu bättre ergonomi, skaffa hela Jobmateserien.
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Klickbar styrstav
Scroll
Kopiera

Klistra in
Löstagbart skydd

Vänsterklick

Löstagbara, tvättbara handledsstöd

Dubbelklick
Högerklick
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Jobmate är enkel att installera.
Följ bara de här stegen.
1. Placera Jobmate mellan underarmsstödet och
tangentbordet.
2. Kontrollera att Jobmate och tangentbordet är i
samma höjd. Om tangentbordet är för lågt,
använd de medföljande plattorna för att justera
höjden. (Se s. 12)
3. Plugga in USB-kabeln i din dator.
Om du har en trådlös Jobmate: Ta ut dongeln från
fästet på baksidan bredvid batteriluckan. Anslut
dongeln till USB-porten på din dator och sätt i de
laddningsbara batterierna (medföljer). Aktivera
Jobmate med On/Off-knappen. Om din dongel
och Jobmate mot förmodan tappar kontakten med
varandra använder du knappen ”Pairing button”
på Jobmates baksida. När du behöver ladda bat
terierna ansluter du Jobmate med sladd till datorn.
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4. Med Switchknapparna som finns under luckan
”Functions settings” på Jobmates baksida kan du
öka hastigheten på muspekaren, stänga av klick
funktionen på styrstaven samt aktivera Jobmate
för Mac. Öppna luckan och ställ in switcharna med
hjälp av en penna eller annat smalt föremål.
5. Om du vill arbeta med en längre styrstav kan du
plocka bort skyddet på styrstavens högra sida.
Tryck mot luckan samtidigt som du för den åt
vänster för att öppna. (Se s. 15)
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rengöring.

OPERATIVSYSTEM.

För att hålla din Jobmate fräsch är det viktigt att du
rengör den med jämna mellanrum. Du torkar enkelt
av den med en fuktig trasa med milt rengörings
medel. (Observera att det ej får komma vätska i
din Jobmate.)

Windows 98 SE, ME, 2000, Vista, Win 7 och
Mac OS X.

Handledsstöden kan plockas bort och tvättas med
tvål under rinnande vatten. Du kan också rengöra
dem med sprit (upp till 85 %, ej aceton). Torka av
med en luddfri trasa.

mått.
Längd: 495 mm, djup 88 mm.
Höjd: Mot tangentbordet 30 mm, mot kroppen
11 mm utan plattor.
Sladdlängd: 2 m.

Produktfakta.

suPPort och kontakt.

Gummilack: Soft rubber paint.
Handledsstöd: Poyuretan.
Kontakt: USB.

Välkommen till www.matting.se för ytterligare
information, felsökningsguide och
kontaktuppgifter.
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justera höjden.
Behöver du reglera höjden på ditt tangentbord för
att vara i nivå med din Jobmate? Det är viktigt för
ergonomin – och dig.

Knäpp fast de fyra
fästbrickorna på
undersidan av
Jobmate (två extra
levereras som reserv).

Välj höjdplattor som
passar höjden på ditt
tangentbord. Knäpp
fast höjdplattorna på
fästbrickorna.

12

13

SE

Olika höjder kan
ställas in genom att
vrida runt höjdplat
torna och kombinera
deras olika tjocklek.

Arbetsytan på styr
staven kan förlängas
genom att plocka
bort skyddskåpan.

Skjut höjdplattorna i
sidled för att anpassa
dem till tangentbordets
bredd.
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