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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

SV10 for Microsoft Surface

Includes
Constant Force™

Technology

SVENSKA

För den senaste Installationshandboken se: www.ergotron.com

Användarhandbok

WARNING! The worksurface contains strong magnets 

that could corrupt data on magnetic or traditional 

HDD computer hard drives if placed on worksurface.
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< 8 lbs. (3.6 kg)

< 2 lbs. (0.9 kg)

< 20 lbs. (9.1 kg)* 15" (380 mm)

1x 1x
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Funktioner och specifi kationer

VARNING: ÖVERSKRID INTE 
MAXVIKTKAPACITETEN. DU KAN 
ORSAKA ALLVARLIG PERSON 
ELLER EGENDOMSSKADA

*Viktkapaciteten för kroken eller föremål monterade på facket 
på baksidan när kroken eller den övre tyngden är < 18” (457 
mm) från golvet.

Verktyg som behövs

Komponenter
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Click!

3

180˚

SVENSKA

Ta bort kåpan. Fäst arbetsytan och tryck ned.

Hur man justerar krokens höjd.



4 of 6 888-24-337-G-01 rev. C • 02/16

5

4

SV
EN

SK
A

Lossa på bromsen för att fl ytta risern.

VAR AKTSAM! Släpp bromsklaff en helt 

innan du höjer eller sänker vagnen. 

Produkten kan skadas om man höjer 

eller sänker vagnen med bromsen delvist 

frisläppt.
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SVENSKA

Tryck på fl iken med ett verktyg för att ta bort arbetsytan. OBS! Två personer krävs.

Fäst kåpan. 

Hur den demonteras
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För lokala kundtjänstnummer, gå till: http://contact.ergotron.com

OBS! När du kontaktar kundtjänst, 
hänvisa till serienumret.

Learn more about ergonomic computer use at:
www.computingcomfort.org

Set Your Workstation to Work For YOU! 

 Height Position top of screen slightly below eye level.
  Position keyboard at about elbow height with wrists fl at.
 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 fl at.

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.


