Mousetrapper - et bedre valg for dataarbeidet
Mousetrapper gir variasjon
Mousetrapper gir deg en mer variert arbeidsmåte ved
datamaskinen enn en tradisjonell mus, ved at du enkelt
kan bytte mellom høyre og venstre hånd. Med Mousetrapper styrer du musen med begge hendene, samtidig
eller vekselsvis.

lig, det minsker den statiske belastningen på hånden
og håndleddet. Den innebygde håndleddstøtten gir en
myk avlastning på en bred flate. Du kan også avlaste
skuldre og nakke gjennom å støtte/hvile armene mot
en underarmstøtte eller bare mot bordplaten.

Mousetrapper avlaster
Den sentrerte arbeidsmåten med armene avslappet
og tett inntil kroppen, gjør at belastningen på skuldre
og nakke reduseres, og man forebygger og motvirker
belastningsplager. Sitt eller stå nærme bordet, arbeid
med armene nær kroppen, overarmene skal helst være
tett inntil siden. Tastaturet og ”styrematten” skal være
plassert tett inntil hverandre, og så nær kroppen som
mulig. Jobb med hendene så åpne og rette som mu-

Mousetrapper er veldig enkel å bruke
Du klikker, styrer og scroller med hjelp av styrematten.
Mousetrapper koples enkelt til med den tilhørende
USB-kabelen, ingen installasjon kreves.
Med det brukervennlige MT-key programmet kan
du selv enkelt endre samtlige knapper sin funksjon til å
utføre de tastaturkommandoene du skulle ønske. Last
ned programmet fra www.mousetrapper.com, pek på den
knappen du vil endre og velg funksjonen i rullgardinmenyen. Enklere kan det ikke bli!

Mousetrapper er veldig enkel å bruke, og gir deg en mer
variert arbeidsmåte ved datamaskinen. Det er enkelt å velge
knappenes funksjoner.

Arbeid med hendene så rett som mulig, det forebygger og
motvirker belastnigsplager. Innebygd håndleddstøtte gir myk
avlastning.

Klikk, styr og scroll på den unike styrematten.

Hold overarmene tett inntil kroppen, avslappet i 90° vinkel mot
Mousetrapper og underarmstøtte, så reduseres belastningen på
skuldre og nakke.

Enkel og hurtig tilkobling med tilhørende USB-kabel.

Mousetrapper - den optimale arbeidsstilling
Arbeid med åpne og rette liggende hender, bytt mellom høyre og
venstre hånd eller bruk begge samtidig.

Sitt eller stå nær bordet, arbeid med armene nær kroppen, sentrert mot tastaturet og styrematten. Overarmene skal helst være
tett inntil siden på kroppen.

Avlast skuldre og nakke gjennom å støtte armene på en komfortabel underarmstøtte.

Ved arbeid med tradisjonell mus får du en arbeidstilling som belaster både skuldre, arm og nakke. Du har dessuten ikke samme
mulighet til å enkelt variere mellom høyre og venstre hånd. Hånden bøyes og vinkles som igjen forårsaker belastningsplager.

Ved å skyve Mousetrapper og tastatur lenger inn på bordet, vil en
avlaste skuldre og nakke noe. Dette kan medføre mindre støtte i
korsryggen. Så for best mulig støtte og avlastning anbefales bruk
av underarmstøtte.

Mousetrapper Advance
Den utbrettbare tastaturplaten gjør at Mousetrapper Advance passer både til de siste supertynne tastaturene og til
de mer vanlige tastaturene. På kanten av den unike styrematten finns en smart ”touch-scroll” funksjon.

Mousetrapper Office for beste synsergonomi
En lys farge gir bedre synsergonomi når du veksler mellom
Mousetrapper/tastaturet og skjermen, også kontrasten mot
et lyst eller hvitt skrivebord blir mindre, og dermed mer behagelig for øyet.

FAKTA MOUSETRAPPER ADVANCE:

FAKTA MOUSETRAPPER OFFICE:

To dimensjonal bevegelig styrematte med smart ”touch-scroll”
funksjon. MT-key programmerbare knapper. USB. Plug and play.
Passer windows 98 SE,ME, 2000,
XP og Vista.

To dimensjonal bevegelig styrematte. MT-key programmerbare
knapper. USB. Plug and play.
Passer windows 98 NO,ME, 2000,
XP og Vista.

MÅL:
Bredde: 470 mm

MÅL:
Dybde: 110 mm

Bredde: 500 mm

Dybde: 115 mm

FARGE/VARENR: Sort 935

FARGE/VARENR: Hvit 936

TILLEGGSPRODUKTER TIL MOUSETRAPPER ADVANCE:

TILLEGGSPRODUKTER TIL MOUSETRAPPER OFFICE:

Tastatur Advance
Tynt tastatur med ni hurtigvalgtaster for de vanlige multimediafunksjonene.
FARGE/VARENR:
Sort/sølv 508701

Tastatur Ultra
Tynt tastatur med hvit bakgrunnsfarge og svart skrift gir tydelig
kontrast og bra synsergonomi.
FARGE/VARENR: Hvit 508700

Underarmstøtte
Avlast skuldrene og nakke ved og
hvile armene på en komfortabel
underarmstøtte.
FARGE/VARENR: Sort 7595

Underarmstøtte
Avlast skuldrene og nakke ved og
hvile armene på en komfortabel
underarmstøtte.
FARGE/VARENR: Grå 7592

Forhandler:

www.offitec.no

