Unimouse og Contour Mouse
- fordi hænder er forskellige
Unimouse er markedets første justerbare ver
ti
kale
computermus, med vertikal justerbarhed og bevæge
lig tommelfingerstøtte, der gør det muligt at tilpasse
musen forskellige håndstørrelser eller justere posi
tionen af hånden i løbet af dagen for større var iation.
Unimouse fås i både højre- og venstrehåndsversioner
og har 6 programmérbare knapper samt et behageligt
scrollhjul, der giver din kreativitet helt frie tøjler. F.eks.
kan du indstille midterklik-knappen til højreklik, hvis
arbejdet med musen så føles bedre. Knapperne kan
indstilles til stort set alle opgaver, så de opfylder dine
unikke behov.

Contour Mouse, er en ergonomisk designet compu
termus, der støtter din hånd, så den slapper af, uan
set hvor store eller små hænder du har eller om du
er højre- eller venstrehåndet. Contour Mouse giver
en rigtig god balance mellem ergonomi og effektivi
tet og fås i fem forskellige varianter.
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Contour Mouse Wireless
Fuld justerbarhed

70
35
Med vores patenterede leddelte hængsel kan du justere
musens hældning i en hvilken som helst vinkel fra 35 til
70 grader. Det friktionsbaserede låsesystem er nemt at
bruge og stabilt i enhver position.
Den justerbare tommelfingerstøtte kan justeres i
alle retninger, ud/ind, op/ned, frem/tilbage, hældning
og rotation. Det mindsker gribesmerter og tryk på
tommelfingerens rodled, hvorved belastningsskader
reduceres, og du kan holde afslappet om musen,
uanset hvilken størrelse eller form din hånd har.
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Venstre hånd

Med flere størrelser højrehånds- og venstrehånds
mus finder du let en Contour Mouse, der passer per
fekt til din hånd. Det er vigtigt for at have et afslappet
greb, hvor du ikke bøjer fingrene for meget, da det kan
overbelaste hånd og håndled, hvilket kan medføre
museskader.
Contour Mouse har fem knapper, blandt andet en
tredje knap i fuld størrelse i midten. De tre primære
knapper er i et længere design, så fingrene hviler på
knapperne, og du kan klikke med strakte fingre med
små, bløde bevægelser og uden at bøje fingrene. Din
tommelfinger hviler på siden mellem frem/tilbageknappen og scrollhjulet på siden af Contour Mouse.

Find den rigtige størrelse
Du finder den rigtige størrelse ved
at måle længden fra spidsen af din
langfinger til den første linje langs
håndleddet.
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Under 17 cm

Læg den første fold på dit håndled på den stiplede linje

Hold pauser. Skab variation.
Vælg en god kropsholdning.
Listen over ergonomiske anbefalinger er lang. Hvis vi
skal vælge én, foretrækker vi: "Stol ikke blindt på en
bestemt anbefaling. Hvis din krop fortæller dig, at det
ikke føles rigtigt, bør du overveje, hvad der vil fungere
bedre. Men tænk på, at det nogle gange tager lidt tid at
vænne sig til noget nyt. Vi er trods alt vanedyr."

Flere ergonomiske tips

En flad mus giver brugeren den bedste oplevede kon
trol og præcision. Men den maksimerer også risikoen
for bivirkninger.
En vinklet mus hjælper brugeren med at holde hånd
leddet lige og afslappet, så belastningen fordeles mere
jævnt i overkroppen. En for kraftig vinkling kan dog gå
ud over præcisionen og bevirke, at man får et mere
anstrengt greb om musen og lægger mere kropsvægt
på underlaget. Det gør ens bevægelser unøjagtige, så
man ender med at spilde tid på at forsøge at ramme
det rigtige punkt på skrivebordet.

DESIGNED WITH YOU IN MIND

Musen bør være placeret tæt på tastaturet, så du
ikke skal læne dig til siden, strække dig eller sidde
foroverbøjet for at bruge den. Hold øje med, om din
ene skulder synker mærkbart i forhold til den anden i
løbet af dagen. Det sker nemlig, fordi vi synker sam
men, når energien svigter i forbindelse med at vi ræk
ker ud efter musen.
Vi bruger ofte kun én finger, når vi arbejder med
musen, og det er især anstrengende at dobbeltklikke
og trække. Gør en af museknapperne til en dobbelt
klikknap, eller prøv kliklås-funktionen.
Væn dig til at bruge genvejstaster på tastaturet i
stedet for altid at gøre alting med musen. Med nogle
få grundlæggende kommandoer kan du arbejde hur
tigere og mindske belastningen af kroppen. Win-win!

Contour Mouse
& Unimouse
- fordi hænder ikke er ens

Hvis du vil have flere ergonomiske tips fra Contour,
kan du gå ind på www.contourdesign.dk.
www.contourdesign.dk I info@contour-design.com

