RollerMouse

Ergonomia

Tehokkaampi tapa työskennellä.

Vihjeitä turvallisempaan ja fiksumpaan
työntekoon.

RollerMouse-hiiren avulla saat työt tehtyä nopeasti ja mukavasti. Työskentely on entistä rennompaa, vaihtelevampaa, yksinkertaisempaa, tarkempaa ja tehokkaampaa.
Olisiko tämä helpoin tapa parantaa työhyvinvointiasi?
Yksilöllisiä tarpeita, yksilöllisiä ratkaisuja
Vartalomme ovat erilaisia, aivan kuten työtehtävämme,
työasentomme ja tarpeemmekin. RollerMouse on paljon
enemmän kuin hiiri: se on suunniteltu yhteistyössä ergonomia-asiantuntijoiden kanssa, jotta sinä löytäisit juuri sinulle parhaan tavan tehdä töitä.
Vähemmän voimaa, enemmän tarkkuutta
RollerMouse-hiiri asetetaan näppäimistön eteen keskelle.
Kädet pidetään vartalon etupuolella, ja hiirtä ohjataan pienin tarkoin liikkein, mikä säästää niskaa, hartioita, kyynärpäitä ja ranteita. Hiiren ohjaaminen molemmilla käsillä
tekee työasennosta tavallista vaihtelevamman. Keskittyminen paranee ja työskentelystä tulee tarkempaa.
Räätälöi RollerMouse-hiiri sellaiseksi kuin haluat
Haluatko säätää hiiren napsautusääntä, osoittimen
nopeutta tai napsautustoiminnon herkkyyttä? Asetukset
on helppo tehdä itse. Sinä tiedät, miten juuri sinun työsi
sujuu parhaiten. Ranne- ja kyynärtuet auttavat pitämään
kädet ja käsivarret kuormittamattomassa asennossa koko
työpäivän ajan.

1 Tietokoneen hiiri: RollerMouse-hiiren kaltaista keskitettyä

hiirtä käytettäessä hiirikädellä ei tarvitse kurotella liian kauas,
vaan kädet pysyvät aina ergonomisella työalueella.

2 Näppäimistö: Monet tavalliset näppäimistöt ovat liian le-

veitä, jolloin käsivarsia joutuu pitämään epäergonomisessa
kulmassa ulospäin. Näppäimistön pitäisikin olla matala ja
pienikokoinen.

3 Työtuoli: Pitääkö sinun mukautua tuoliisi vai päinvastoin?

Varmista, että työtuoli on säädetty juuri sinulle sopivaan
asentoon.

4 Työpöytä: Ergonomisin työpöytä on sellainen, jonka

korkeutta voi säätää ja jota voi käyttää niin istualtaan kuin
seisaaltaankin. Pöytä on oikealla korkeudella seisoma-asennossa, kun hartiat ovat rentoina ja käsivarret 90 asteen kulmassa.
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Käy verkkosivustossamme tutustumassa RollerMousen etuihin ja
vinkkeihin siitä, miten voit edistää työterveyttäsi ja tuottavuuttasi.

Kun haluat työskennellä
fiksummin, joustavammin
ja tehokkaammin.
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Älykästä tarkkuutta ja innovatiivisia ominaisuuksia
Ihanteellista tukea ranteille innovatiivisilla ominaisuuksilla
Lisää tukea hartioille, niskoille ja ranteille
RollerMouse Red -hiiri ja kyynärvarsituki yhdessä paketissa auttavat
pitämään työskentelyasentosi luonnollisena ja säästämään
käsivarsiasi, hartioitasi, niskaasi ja selkääsi kivuilta. Pidennetty
kyynärvarsituki on helppo kiinnittää suoraan pöytään ja se pitää
kätesi ja ranteesi rentoina koko työpäivän ajan. Hiiren vakaa ja leveä
ohjaustanko, jossa on kuvioitu kumipinta, helpottavat kohdistimen
liikuttelua ja mahdollistavat molemmilla käsillä työskentelyn.
Suuremman tarkkuuden ja säädettävissä olevan nopeuden ansiosta
voit työskennellä entistä tehokkaammin – väsymättä.

RollerMouse Redin palkittu muotoilu tarjoaa sinulle vaihtelua ja
tarkkuutta tuntikausien tietokonetyöskentelyyn. Hiiren erittäin syvä
rannetuki madaltaa käsiesi väliä työpöytään ja pitää ranteet
ihanteellisessa kulmassa. Redin innovatiivinen tekniikka ennakoi käsien
liikkeitä ja isojen painikkeiden sekä kuvioidun avoimen ohjaustangon
ansiosta voit käyttää hiirityöskentelyssä molempia käsiä ja
työskennellä entistä ergonomisemmin. Näin ehkäiset yksipuolisesta
lihasten ja jänteiden käytöstä johtuvia rasitusvammoja, sekä lisäät
jaksamistasi tuntikausien työskentelystä huolimatta.

RollerMouse Redin palkittu muotoilu tarjoaa sinulle vaihtelua ja
tarkkuutta tuntikausien tietokonetyöskentelyyn. Hiiren kapea
rannetuki vie vähän pöytätilaa ja pitää ranteet ihanteellisessa
asennossa. Redin innovatiivinen tekniikka ennakoi käsien liikkeitä ja
isojen painikkeiden sekä avoimen kuvioidun ohjaustangon ansiosta
voit käyttää hiirityöskentelyssä molempia käsiä ja työskennellä entistä
ergonomisemmin. Näin ehkäiset yksipuolisesta lihasten ja jänteiden
käytöstä johtuvia rasitusvammoja, sekä lisäät jaksamistasi
tuntikausien työskentelystä huolimatta.

Erinomainen kaveri täysikokoisille näppäimistöille
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Ergonomiaa, keveyttä ja käyttömukavuutta
Virtaviivaisen ja matalan muotoilunsa ansiosta RollerMouse Free3
soveltuu täydellisesti yhteen ohuiden ja pienikokoisten näppäi
mistöjen kanssa, kuten Balance Keyboard. Leveän ohjaustangon
ansiosta työasennon vaihteleminen on helppoa ja työnteosta tulee
entistä nopeampaa ja mukavampaa. Voit helposti siirtää hiiren
osoitinta isoilla näytöillä tai useiden eri näyttöjen välillä. Free3 on
myös todella kevyt, joten se on täydellinen valinta, mikäli vaihtelet
toisinaan työpistettä, mutta et halua tinkiä RollerMousen
ergonomiasta ja käyttömukavuudesta.

Lisää tukea ja mukavuutta ranteille
RollerMouse Pro3 edustaa tutkittua ja kestävää muotoilua ja sopii
hyvin yhteen täysikokoisten ja leveiden näppäimistöjen kanssa.
Hiiren erittäin syvä rannetuki madaltaa käsiesi väliä työpöytään
ja pitää ranteet ihanteellisessa kulmassa. Kevyen ohjaustangon
ansiosta voit ohjata hiirtä puristamatta, mikä vähentää käsien ja
sormien rasittumista työpäivän aikana. Kun kädet lepäävät vartalon
edessä, kehon kuormitus vähenee sormenpäistä hartioihin ja
niskaan saakka. Näin voit keskittyä paremmin työtehtäviisi ja
työskennellä mukavammin ja tehokkaammin.

RollerMouse Pro3 edustaa tutkittua ja kestävää muotoilua ja sopii
hyvin yhteen täysikokoisten ja leveiden näppäimistöjen kanssa.
Kevyen ohjaustangon ansiosta voit ohjata hiirtä puristamatta, mikä
vähentää käsien ja sormien rasittumista työpäivän aikana.
RollerMouse Pro3 -hiiriohjain korjaa istuma-asentoasi
luonnollisemmaksi ja tasapainoisemmaksi. Kun kädet lepäävät
vartalon edessä, kehon kuormitus vähenee sormenpäistä
hartioihin ja niskaan saakka. Näin voit keskittyä paremmin
työtehtäviisi ja työskennellä mukavammin ja tehokkaammin.

Täydellinen kumppani RollerMouse -hiirille
Balance Keyboard on langaton näppäimistö, joka on tehty sinua ja
työskentelytapaasi varten. Näppäimistö on suunniteltu
yhteensopivaksi RollerMouse Red-, Red plus-, Red Max- ja Free3
-hiirien kanssa ja se asettaa kädet täydelliseen asentoon
kirjoittamista ja hiiren käyttöä varten. Näppäimistön säädettävien
jalkojen ja kallistusmahdollisuuden ansiosta voit helposti säätää
näppäimistön negatiiviseen, neutraaliin tai positiivisen
kirjoituskulmaan. Yhdessä tämä näppäimistö ja RollerMouse tuovat
sinut ja työpöytäsi lähemmäksi toisiaan.

