PRODUKTBLAD

Technomouse IQ
ART NO

NAVN

65 201

Technomouse IQ

65 201-1 Keyboard Riser
65 168 Wrist Support IQ Technogel
65 169

Technogel Underarmstøtte IQ

65 170

Wrist Support IQ Foam pad

håndledd. Ytterligere variasjon kan oppnås ved bruk av
vanlig mus.
Rengjør din Vidamic Technomouse IQ med Keyboard
Duster og Plastic Cleaner.

PRODUKTBESKRIVELSE

MATERIALER

Technomouse IQ er en stødig, lettstyt og ergonomisk
rullestav som forebygger og motvirker risikoen for
musearm, samt avlaster håndledd og underarm.
Rullestaven er helt åpen, noe som bidrar til at begge
hender kan brukes.

Fyll: TechnoGel. Et høyteknologisk
polyuretanmateriale uten mykgjørere.
Trekk: Lycra for 651xx och 651xx-2, PU for 651xx-1
Metall: Svart pulverlakk
TEKNISK/KJEMISK INFORMASJON

Den nye rullestaven er større, og gir derfor bedre
kontroll. Teknologi og lasersensorer ligger gjemt inni
den robuste rullestaven, noe som beskytter den fra støv
og skitt. I kombinasjon med Vidamics integrerte og
asymmetriske underarmstøtte, blir arbeidstillingen
avslappet og belastningen på nakke og skulderparti
reduseres.
BRUKSANVISNING

Tastatur og midtstilt mus skal plasseres tett sammen og
så nær kroppen som mulig. Hendene skal jobbe så
åpne og ﬂate som mulig. Arbeidsstillingen kan varieres
ved at begge hendere brukes samtidig eller vekselvis
for å redusere den statiske belastningen på hånd og

”Plug & Play”-installasjon gjennom USB-tilkobling,
ingen drivere trengs. Kompatibel med Apple OSX,
Apple Mac OS 8.1 eller senere, Microsoft Windows
10/8/7/Vista/XP/ME/98. CE-merket.
ERGONOMI

Stillesittende arbeidsstillinger ved intensivt, ensidig og
gjentatt arbeide foran skjermen, kan etter en tid gi
smerter og ubehag i armer, nakke og skuldre ved at
visse muskler strammes hele tiden. Vidamic
Technomouse IQ lar deg jobbe med musen innenfor
skuldrene samt nærme kroppen, noe som reduserer
risikoen for musearm og er til hjelp man allerede skulle
ha fått det. (Svenska Arbetsmiljöverket AFS1998:5)
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