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SRM Verticale Muis VS5 Rechts – Bedraad – Zilver/Zwart
De inhoud van de doos bevat:
-

De muis zelf
Large palm rest
Small palm rest
3 munten

De SRM 5 verticale muis van ErgoLine is instelbaar in gewicht en heeft 2 afneembare
handpalmsteunen voor regulier en precisiewerk.
Zodra de muis uit de doos gehaald is, kunt u doormiddel van plug & play de USB kabel in een USBpoort pluggen. Hierna moet u onderop de muis de switch ‘ON/OFF’ omschakelen naar ‘ON’,
waarna deze klaar is voor gebruik.
Met de 2 extra knoppen (buiten de gewone muis klik knoppen) kunt u werken nog efficiënter maken
door hier een functie aan te koppelen. Vanuit de fabrieksinstellingen is de onderste knop rechts
‘’vooruit’’ en de kleine knop links ‘’achteruit’’, maar u kunt deze functies zelf veranderen en instellen
via www.minicute.com
De DPI is in te stellen door onderop de muis op de DPI knop te drukken. Deze knippert één keer rood
bij 800 DPI, groen bij 1200 DPI, blauw bij 1600 DPI en geel bij 2000 DPI.

Gebruik van de munten
U kunt de munten in de houder naast de batterijen doen om het gewicht van de muis zwaarder te
maken. Als u deze eruit laat, zal de muis zeer licht aanvoelen. De munten zorgen ervoor dat u de
ideale persoonlijke balans kunt vinden. Deze vergroten het gebruikscomfort.
Met de meegeleverde palm sets, kunt u deze koppelen aan de muis, waardoor uw palm kunt rusten
op deze palm rest. Het zorgt er niet alleen voor dat u rust en precisie heeft vanuit uw palm, maar het
beschermd ook tegen gezondheidsklachten.

Ergonomisch gebruik van de muis
Door middel van de meegeleverde palm sets, kunt u uw hand laten rusten op deze handpalm rest,
welk eenvoudig door een magneetwerking gekoppeld kan worden aan de muis. Het zorgt er niet
alleen voor dat u rust en comfort ervaart vanuit de binnenkant van uw hand, maar het beschermd
ook tegen gezondheidsklachten. Door de neutrale stand van de onderarm vermindert de
spierspanning.
Deze muis voorkomt, als deze in combinatie met een compact toetsenbord wordt gebruikt, dat u uw
arm verstrekt of het verdraaien van de onderarm. Deze muis helpt u om zo min mogelijk vanuit de
pols te werken, ondersteunt de onderarm in een hoek van 90 graden en zorgt ervoor dat u binnen de
breedte van uw lichaam kunt werken. Daarnaast worden de onderarmen ondersteund door de
armleuningen van de bureaustoel. Dit voorkomt dat u de grote spieren rond het nekgebied onnodig
belast.
Voor een optimaal ergonomisch rendement adviseren wij om, bij het gebruik van een ergonomischeof verticale muis, een compact toetsenbord te gebruiken.

