Mobilstander
Brugervejledning
Mobilstanderen fra Jysk Handi er udviklet til brugere der har behov for, at have
kommunikationsudstyr foran sig enten siddende eller liggende.
LX Armen kan positioneres i alle retninger.
Indhold
Mobilstanderen leveres med justeringsværktøj til LX Armen.
Værktøj der medfølger:
1 stk. Umbraconøgle 3/16”
1 stk. Umbraconøgle 3/32”
1 stk. T-nøgle Umbraco 5/32”
2 stk. Strips – små (til evt.
ledningsophæng)
4 stk. Strips – store (til evt.
ledningsophæng)
1 stk. Fingerskrue
Derudover skal der bruges:
1 stk. 13 mm Fastnøgle
1 stk. 6 mm Umbraconøgle
Medfølger ikke

Justering og spænding af håndtag
Håndtaget justeres/spændes med
medfølgende umbraconøgle 3/16”.
Håndtaget kan drejes og justeres op og
ned.
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Justering og spænding af holderen til
LX Armen
Holderen justeres/spændes med
Umbraconøgle 3/16”.
Holderen kan drejes og flyttes op og ned.

Justering og spænding af øverste arm
Her spænder/løsner man modstanden på
den øverste arm.
Hvis den skal kunne dreje nemmere løsnes
skruen MOD uret og hvis armen skal gå
strammere spændes skruen MED uret.

Justering og spænding af nederste
arm
Her spænder/løsner du stramheden på den
nederste arm.
Hvis den skal kunne dreje nemmere løsnes
skruen MOD uret og hvis armen skal gå
strammere spændes skruen MED uret.
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Justering af LX Armens modstand
Her justeres hvor meget den øverste arm
skal fjedre, når man har monteret en
computer på armen.
Brug den medfølgende T-nøgle umbraco
5/32 ”.
Hvis man drejer MED uret bliver armen
hårdere og løsner man MOD uret slækkes
armen.

Justering af LX hovedet
Her kan man justere stramheden på LX
Armen sidevejs.
Dette kræver en 6 mm umbraconøgle og
en 13 mm Fastnøgle (medfølger ikke).
Spændes MED uret strammere, MOD uret
løsere.

Hældning af skærm / justergreb
Med det røde håndtag kan man justere
hældningen på skærmen frem og tilbage.
Drej håndtaget MOD uret så løsner man og
MED uret spænder man
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Justering af spænding sidevejs
Hvis man vil justere stramheden på
skærmen, hvor man drejer den sidevejs,
starter man med at dreje skærmen, så den
røde prik i hullet bliver synlig

Derefter skrues den medfølgende bolt i
hullet med fingrene til den er i bund.

Dernæst tager man en 6 mm
umbraconøgle (medfølger ikke) og sætter
den i hullet som vist.
Drejer man MED uret spændes den og
MOD uret så løsnes den.
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Når man har den ønskede stramhed tager
man bolten ud igen!
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