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AKTIVNA PODLOGA ZA MIŠKO GIVE HAND A CHANCE
Navodila za uporabo
OPIS IN NAMEN
Aktivna podloga za miško je namenjena za uporabo v pisarni in ima dve funkciji:
služi kot podloga za miško in kot aktivni pripomoček za razgibavanje roke, s čimer
pripomorete k preprečevanju bolečin v zapestju in sindroma karpalnega kanala
Pri vsakodnevnem delu z računalniško miško zapestje, dlani in prste ves čas
držimo v enakem prisiljenem položaju, zato se pojavljajo bolečine, ki jih povzroča
utesnitev medianega živca v zapestju. Prvi znak tovrstnih težav je mravljinčenje
roke, ki sčasoma napreduje v neprijetne bolečine. V najhujši obliki pride tudi do
poslabšanja občutka za dotik in celo izgube čvrstega oprijema. Z vsakodnevnim
razgibavanjem prstov in aktivacijo mišic v zapestju lahko pripomoremo k
preprečevanju bolečin v zapestju.
UPORABA
Aktivno podlogo uporabite za razgibavanje
prstov tako, da pokrčite prste in konice
zataknete v rumene kroge ter prste
stegnete. Postopek ponovite večkrat. Roko
lahko razgibavate kar med telefonskim
klice, branjem strokovnega članka ali
poročila s sestanka. V preostalem času
pripomoček služi kot podloga za miško.
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Če se podloga umaže, jo očistite z vlažno krpo.
GARANCIJA
Za Statusovo aktivno podlogo za miško Give hand a chance zagotavljamo tri leta
garancije. Obveza velja od dneva nakupa in ne pokriva pravice do uveljavljanja
garancije, če pride do okvar zaradi neupoštevanja navodil uporabe, nege in
čiščenja oz. zaradi nepravilne uporabe ali uporabe za druge namene kot je
predvideno. Za uveljavljanje garancije je potrebno obvezno priložiti račun. Zato
prosimo, da račun shranite.

V Statusu načrtujemo in izvajamo ves življenjski cikel izdelkov – od razvoja, izdelave, tržnega komuniciranja
in prodaje do servisnega centra. Uporabniki ste prva in zadnja kontrolna točka, izdelke poskušamo prilagoditi
vašim željam. Trudimo se, da so pripomočki z blagovno znamko Status – izvirni hišni pripomočki kakovostni,
učinkoviti in enostavni za uporabo. V ponudbi najdete izdelke za shranjevanje živil v vakuumu in brez
vakuuma, pripomočke za kuhanje in pripravo hrane ter izdelke za dom. Ponudbo nenehno dopolnjujemo.
Vabljeni tudi v Statusovo prodajalno v Metliki,
Ulica Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika.
Dodatne informacije: 080 18 38, info@status.si, www.status.si

