
Prime har alt hvad du kan ønske dig af en Mousetrapper, og lidt til. Trådløs og med hele 8 
programmerbare knapper har du mange muligheder for at din Mousetrapper bliver præcis som 
du vil have den. Mousetrapper Prime er et sundt musealternativ som forebygger musearm og 
andre af de problemer der kan opstå når man arbejder med en traditionel computermus.

Alt hvad du kan ønske dig af en Mousetrapper – og lidt til. Med 8 
programmerbare knapper har du betydelig flere muligheder for at få 
en Mousetrapper der er præcis som du vil have den. På Prime har du 
mulighed for at arbejde trådløst via USB, og du får to separate knapper 
som gør det nemt at scrolle og zoome ind og ud. Download softwaren 
MT Keys, så kan du nemt ændre alle knappernes funktioner og lægge 
standardtekster, brugerprofiler og meget mere ind. MT Keys fås både 
til Mac og til PC.
 Håndledsstøtterne til Prime kan aftørres og udskiftes, hvilket gør det 
let at holde produktet rent og pænt. På Prime er der også et udfoldeligt 
tastaturunderlag, hvilket betyder at den passer lige så godt til de nye 
supertynde tastaturer som til de tykkere standardtastaturer.

■ Et supertyndt ergonomisk design
■ En styremåtte med klik- og scrollefunktion
■ Mulighed for at arbejde trådløst
■ 8 programmerbare knapper der kan tilpasses efter dit personlige  

behov via MT Keys
■ Håndledsstøtterne kan holdes rene med overfladedesinfektionsmidler
■ Udskiftelige håndledsstøtter
■ Justerbar højdetilpasning ved hjælp af et underlag med 

friktionsbelægning til at folde ud
■ Batteritid inden opladning er 4 måneder
■ Genopladeligt batteri
■ 2000 dpi

Fordele ved Prime Nøglefunktioner

Tag USB-donglen på højre side af produktet ud, og sæt 
den i en af computerens USB-porte. Afmonter derefter 
installationsledningen. Såfremt du ikke bruger produktet 
trådløst, anbefaler vi, at du tager batteriet ud.

Batteri og trådløs brug
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Med pege-, lang- og ringfinger på styremåtten kan du med 
enkle bevægelser styre markøren på skærmen, og måtten 
flytter sig todimensionalt på en meget behagelig måde. Du har 
også mulighed for at klikke hvor du vil på styremåtten.

■ Indstil stolen så fødderne kan få støtte mod gulvet, og ret 
ryggen, også når du sidder ned.

■ Arbejd med armene ind mod kroppen.
■ Hav støtte til armene på en underarmsstøtte eller et bord.
■ Varier din arbejdsstilling; stå indimellem op og arbejd ved hjælp 

af et hæve-sænkebord.
■ Placer skærmen i en bekvem afstand så det føles behageligt for 

både øjne og nakke.
■ Forebyg belastningsskader (RSI) ved at overveje dit valg af mus.

Mousetrappers unikke styremåtte

Tips til en bedre arbejdsstilling  
og ergonomi:

■ Bredde: 480 mm
■ Højde: 20 mm
■ Dybde: 110 mm
■ Vægt: 720 g
■ Art.nr: MT111

Fakta

Mousetrappers centrerede placering foran tastaturet 
giver en ergonomisk god arbejdsstilling med armene 
ind mod kroppen og hænderne tæt på tastaturet.
Det betyder at du både kan forebygge og mange 
gange også lindre de belastningsskader som kan opstå 
i forbindelse med at du arbejder forskudt for din egen 
akse, hvilket du gør med en almindelig mus.
 Du behøver altså ikke længere række ud efter musen 
på skrivebordet. Den brede og bløde håndledsstøtte 
giver på en gang både støtte og aflastning til nakke, 
skuldre, arme og håndled.


