
Genom hela arbetsdagen. 
Vill du jobba på ett smartare sätt och kunna fokusera på ditt arbete snarare än din arbetsställning?               
Behåll din naturliga hållning och skona armar, axlar, nacke och rygg med en datormus och ett underarmsstöd 
som är designade för skonsammare kroppsrörelser. 

Oöverträffad känsla och precision
Med denna helhetslösning får du full kontroll, vilket gör dig 
mindre trött och minskar spänningar i kroppen. Detta märks 
speciellt om du jobbar med flera skärmar eller med CAD 
eftersom RollerMouse Red automatiskt utökar pekarens 
räckvidd i sidled. Du anpassar den lätt efter dina behov och lär 
dig snabbt att använda de smarta funktionerna. Den kraftiga, 
gummerade rullstaven med strukturerad yta ger dig full kontroll 
med endast små handrörelser. 

Avlastning och bekvämlighet
Du får skön avlastning för dina underarmar, vilket i sin tur    
reducera påfrestningar i hela din överkropp. Det förlängda 
underarmsstödet är lätt att sätta fast och ser till att dina händer 
och handleder ligger avslappnat hela arbetsdagen. Du kan 
arbeta på ett ergonomiskt sätt nästan var som helst, även med 
en begränsad arbetsyta. 

Komfort och produktivitet
Nu kan du arbeta med hög precision utan att anstränga dig och 
samtidigt få bekvämt stöd hela dagen, oavsett om du står eller 
sitter. Genom en kombination av två ergonomiska produkter, 
RollerMouse Red och ArmSupport Red, kan du enkelt optimera 
din arbetsplats.

Kombination av
RollerMouse 

Red och 
ArmSupport 

Red
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Funktioner

A   Kopiera. Ctrl + C med bara ett klick. 

B   Vänsterklick. Använd den stora vänsterknappen 

 för att vänsterklicka.  

C     Dubbelklick. Gör två klick i ett med ”one touch”-dubbelklickknappen.

D   Snabb och enkel hastighetsväljare. Hög precision justeras enkelt med ett klick. 

 Välj mellan markörhastigheter från 600 till 2400 dpi. Standardinställningen är 1000 dpi.

E   Scrollhjul. Sidan rullar upp och ner.

F    Högerklick. Använd den stora högerknappen för att högerklicka.

 Klistra in. Ctrl + V – klistra in med ett klick.

H  Rullstav. Rulla staven med fingertopparna upp, ned och åt sidorna 

 för att flytta markören. 
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Tekniska specifikationer
A.  Framkant 49 cm
B.  Smalaste stället 13,5 cm
C.  Bredaste stället 60 cm
D.  Djupaste stället 28,5 cm
E. Rullstavsbredd 30 cm
Material på handledsstöd Desinficerbart konstläder
Markörhastighet (dpi) 600 - 2400 DPI
Knappar/funktioner    8 knappar ( 6 programmerbara knappar)
Anslutning USB-kabel 
Behövs drivrutiner Nej
Garanti 2 år från inköpsdatum
Kompatibilitet PC och Mac
Installation         Plug-and-play
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