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LX Desk Mount LCD Arm
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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

Includes
Constant Force™

Technology

< 4.5” (114 mm) 

8.5” (216 mm)

SVENSKA
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

För den senaste Installationshandboken se: www.ergotron.com

* Den vertikala hissens lägsta rörelseomfång minskas upp 

till 3 tum (76 mm) när armen justeras för att kunna stödja 

över 20 lbs (9 kg).
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För att informera användaren om säker-
hetssituationer används följande symboler. 
Alla användare måste förstå innebörden av 
de nedanstående säkerhetsföreskrifter på 
produkten eller i dokumentationen. Barn som 
inte förstår säkerhetsföreskrifter skall inte 
använda denna produkt utan vuxen översyn.

Varningssymboler Symbol Signalord Varningsnivå

OBS
OBS indikerar viktig information som hjälper dig att 

använda produkten bättre

VARNING
VARNING påpekar möjlig skada på hårdvara eller 

dataförlust och talar om hur du kan undvika problemet.

FARA
FARA varnar för möjlig egendomsskada, personskada 

eller livsfara.

ELEKTRICITET
Elektricitet indikerar en förestående elektrisk fara som 

kan leda till personskada, brand och/eller livsfara.

Säkerhet
Viktigt! Efter avslutad installation måste du justera produkten. Se till att all utrustning är installerad 
korrekt innan du påbörjar justeringen. Du ska lätt kunna fl ytta produkten över hela rörelseområdet 
och den ska stanna i den position du lämnar den. Om det är för lätt eller trögt att ändra positioner 
eller om produkten inte stannar i avsedd position, följ justeringsinstruktionerna för optimal 
positionsrörlighet. Det kan ta mer än en justering för att nå önskat beteernde beroende på produkt 
och justering. Om du lägger till eller tar bort utrustning bör du jutera produkten för den nya 
viktbelastningen. På så sätt bibehåller du en säker och behaglig arbetssitation. 

  Varning: Eftersom monteringsytans material kan variera väldigt mycket, så är det nödvändigt att du ser till att monteringsytan 

är tillräckligt stark för att kunna hantera monterade produkter och utrustning.

Var aktsam:

För att undvika att kablarna kläms är det viktigt att följa kabeldragningsanvisningarna i denna handbok. Försummelse att följa 

dessa anvisningar kan leda till skador på utrustningen eller personskador.
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SVENSKA

CAUTION: For secure arm attachment and to avoid equipment damage, plate 

must make contact with underside of desk on both sides of the hole.

VAR AKTSAM: Bulten måste vara centrerad i hålet.
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WARNING!  Stored Energy Hazard: The arm mechanism is under tension and will move up rapidly, on its own, as 

soon as attached equipment is removed. For this reason, DO NOT remove equipment unless the arm has been 

moved to the highest position! Failure to follow this instruction may result in serious personal injury and/or 

equipment damage!
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OBS! Lämna tillräckligt med spelrum för att tillåta ett komplett rörelseomfång för kabeln.

Var aktsam: För att undvika att kablarna kläms är det viktigt att följa 

kabeldragningsanvisningarna i denna handbok. Försummelse att följa dessa anvisningar 

kan leda till skador på utrustningen eller personskador.
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CAUTION: DO NOT overtighten fasteners. 

Overtightening may cause damage to your 

equipment.

Öka lyftstyrka
Om den monterade utrustningens 
vikt är för stor så att produkten inte 
bibehåller sitt höjdläge måste du öka 
lyftstyrkan:

Minska lyftstyrka
Om den monterade utrustningens 
vikt är för liten så att produkten inte 
bibehåller sitt höjdläge måste du 
minska lyftstyrkan:

Lift – Up and down

Öka friktion
Om denna produkt fl yttas för enkelt, 
behöver du öka friktionen:

Minska friktion
Om denna produkt är för svår att 
fl ytta, behöver du minska friktionen:

CAUTION: DO NOT remove screw. Removing 

screw may cause damage to equipment.

Tilt – Forward and Backward
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Öka friktion
Om denna produkt fl yttas för enkelt, 
behöver du öka friktionen:

Minska friktion
Om denna produkt är för svår att 
fl ytta, behöver du minska friktionen:

Arm Swing – Side-to-side

Rotate – Portrait/Landscape
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För lokala kundtjänstnummer, gå till: http://contact.ergotron.com

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.


