The wellness mouse

The wellness mouse
Ont i axlar eller nacke?
Prova the wellness mouse!
Mousetrapper är ett hälsosamt musalternativ som förebygger
musarm och andra problem som kan uppstå vid arbete med en
traditionell datormus. Den centrerade placeringen av Mousetrapper
framför tangentbordet ger en bra ergonomisk arbetsställning med
armarna nära kroppen och händerna nära tangentbordet.
Tack vare detta kan du både förebygga och många gånger lindra
de belastningsskador som kan uppkomma i samband med att du
jobbar utanför din egen axel som du gör med en vanlig datormus.
Du behöver alltså inte sträcka dig efter musen på skrivbordet
längre. Det breda och mjuka handlovstödet ger samtidigt stöd och
avlastning för nacke, axlar, arm och handled.
Prova Mousetrapper – the wellness mouse – redan idag!

En frisk vision
Mousetrapper
För oss handlar det om att hitta lösningar som kan hjälpa människor
att hålla sig friska genom att både förebygga och många gånger
lindra de belastningsskador som kan uppkomma i samband med
att du jobbar framför en dator under en längre tid.
Vi har i över 20 år utvecklat och tillverkat ergonomiska pekdon.
Bakom idén med den centrerade musen Mousetrapper ligger
många års forskning och utveckling som ledde fram till den
första produkten som lanserades redan 1994. Tekniken har
fortsatt att utvecklats i över 20 år och lett fram till ett flertal nya
produkter för olika arbetssituationer och arbetsplatser. Vi vet att
många människor har sluppit musarm tack vare våra uppfinningar.
Mousetrapper är ett registrerat varumärke som ägs av Trapper
Data AB. Produkterna tillverkas i Sverige och säljs genom vårt
dotterbolag Mousetrapper AB via ett globalt distribution- och
återförsäljarnät.
Läs mer om oss och våra produkter på mousetrapper.com

Mousetrapper prime

Fördelar med Mousetrapper prime

Nyckelfunktioner

Allt det du vill ha av en Mousetrapper och lite till. Med 8
programmerbara knappar har du betydligt fler möjligheter att få din
Mousetrapper precis som du vill ha den. På Mousetrapper prime
har du möjlighet att jobba trådlöst via USB och du har också en
helt ny scrollfunktion med knappar för upp- och nedscrollning.
Två förinställda knappar för in- och utzoomning ligger också som
standard. Den nedladdningsbara programvaran MT Keys är även
uppdaterad med betydligt fler möjligheter, bland annat kan du lägga
in en textsträng på 254 tecken på en knapp.
Handlovstöden på Mousetrapper prime är avtorkningsbara och
utbytbara vilket gör produkten lätt att hålla fräsch. På Mousetrapper
prime ingår ett utvikbart tangentbordsunderlägg som gör att den
passar till de nya supertunna tangentborden lika bra som de högre
standardtangentborden.
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Bredd: 480 mm
Höjd: 20 mm
Djup: 110 mm
Vikt: 720 g
Art.nr: MT111

Supertunn ergonomisk design
Styrmatta med klickfunktion och scrollfunktion
Möjlighet att arbeta trådlöst via USB
8 programmerbara knappar för anpassning till eget behov via MT Keys
Nya och bättre funktioner i MT Keys
Möjlighet att lägga in användarprofiler via MT Keys
Ny scroll via knappar
Handlovstöden kan hållas rena med ytdesinfektionsmedel
Utbytbara handlovstöd
Justerbar höjdanpassning med vikbart friktionsbelägg
Batteritid innan uppladdning är 6 månader
Uppladdningsbart batteri
2000 dpi

Mousetrapper advance 2.0

Nyhet!

Fördelar med Mousetrapper advance 2.0

Nyckelfunktioner

Mousetrapper advance 2.0 är en uppföljare till vår storsäljare advance
och finns i två utföranden med eleganta accentfärger i antingen
vitt eller turkos. Med hela 6 programmerbara knappar har du stora
möjligheter att få din Mousetrapper precis som du vill ha den.
Pekarhastigheten har ökat och det finns en helt ny scrollfunktion
med knappar för upp- och nedscrollning. Den nedladdningsbara
programvaran MT Keys är även uppdaterad med betydligt fler
möjligheter för advance 2.0. Det finns också en helt ny version
av MT Keys för Windows 10 som går att ladda ner från Microsoft
Store. Handlovstöden är utbytbara vilket gör produkten lätt att hålla
fräsch. På Mousetrapper advance 2.0 har du även ett utvikbart
tangentbordsunderlägg som gör att den passar till de nya supertunna
tangentborden lika bra som de högre standardtangentborden.
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Bredd: 480 mm
Höjd: 20 mm
Djup: 110 mm
Vikt: 670 g
Art.nr: Vit MT112
Art.nr: Turkos MT113

Supertunn ergonomisk design
Accentfärger i vitt eller turkos
Styrmatta med klick- och scrollfunktion
6 programmerbara knappar för anpassning till eget behov via MT Keys
Nya och bättre funktioner i MT Keys
Ny version av MT Keys för Windows 10
Möjlighet att lägga in användarprofiler via MT Keys
Ny scroll via knappar
Utbytbara handlovstöd
Justerbar höjdanpassning med vikbart friktionsbelägg
2000 dpi

Mousetrapper office

Fördelar med Mousetrapper office

Nyckelfunktioner

Mousetrapper office är basprodukten bland Mousetrapperprodukterna och är anpassad efter ett normalstort tangentbord. Den
är till för dig som inte har behov av mer än högerklick, dubbelklick
och scroll samt vänsterklickfunktionen som finns på Mousetrappers
unika styrmatta. Dessa funktioner kan du förändra så de blir
anpassade efter dina önskemål. Detta gör du vid behov i programmet
MT Keys som lätt laddas ner på Mousetrappers hemsida.
Mousetrapper office har även mjuka avlastande handlovstöd.
Produkten finns i svart eller vitt utförande.
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Bredd: 500 mm
Höjd: 22 mm
Djup: 115 mm
Vikt: 650 g
Art.nr: Vit MT105
Art.nr: Svart MT104

Fyra knappar inklusive scroll
Styrmatta med vänsterklick och scrollfunktion
Möjlighet att byta plats på knapparnas funktioner
USB Plug and Play

Mobil lösning

Mousetrapper flexible

Fördelar med Mousetrapper flexible

Nyckelfunktioner

Mousetrapper flexible är liten, lätt och trådlös samt även den mest
kompakta av Mousetrapper-produkterna. Den är anpassad för att
du lätt ska kunna ta med dig den hem från jobbet eller till andra
arbetsplatser där du sitter och jobbar med en dator. Mousetrapper
flexible har 9 programmerbara knappar som du kan förändra efter
dina behov i programmet MT Keys som du lätt laddar ner från
Mousetrappers hemsida.
Produkten finns i svart eller vitt utförande.
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Bredd: 300 mm
Höjd: 19 mm
Djup: 95 mm
Vikt: 300 g
Art.nr: Svart MT106
Art.nr: Vit MT107

9 programmerbara knappar i MT Keys
Styrmatta med klick- och scrollfunktion
Möjlighet att lägga in användarprofiler via MT Keys
Möjlighet att arbeta trådlöst via USB
Batteritid innan laddning är 2 månader
Uppladdningsbart batteri
1500 dpi

Tillbehör

Mousetrapper underarmsstöd

Fördelar med Mousetrappers underarmsstöd
Mousetrappers underarmstöd är tillverkat med användaren i åtanke.
Oavsett om du använder det tillsammans med en Mousetrapper
eller inte, hjälper det användaren att avlasta nacke, axlar, rygg och
underarmar. Den asymmetriska formen skapar en naturligt centrerad
och avslappnad arbetsposition framför din Mousetrapper eller ditt
tangentbord.
Detta förebygger risker för både karpaltunnelsyndrom och
belastningsskador. Tack vare en mycket smal och unik konstruktion
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Bredd: 680 mm
Djup: 205 mm
Höjd: 20 mm
Midja: 40 mm
Stor*: Art.nr: TB201
Flexible: Art.nr: TB202

* Fungerar till advance 2.0, office och prime.

av midjan, endast 40 mm djup, främjar det ett arbetsläge mycket nära
tangentbordet vilket förhindrar stretching i underarmarna.
Mousetrappers underarmsstöd är enkel att rengöra och desinficera
då det översta materialet är tillverkat i svart konstläder. Mousetrappers
underarmstöd levereras med en uppsättning av två Z-formade fästen
som standard, dessa passar de flesta skrivbord på marknaden.
Bordsskivan bör inte vara tjockare än 4 cm.

Programvara

Upplev MT keys

Nyhet!

Skräddarsy upplevelsen

Mousetrapperkänslan och MT Keys

Förstärk Mousetrapperkänslan genom att anpassa knapparnas
funktioner så de passar just ditt arbetsflöde. Ladda ned MT Keys
genom att gå in på Mousetrapper.com, klicka på Nedladdningar och
välj sedan MT Keys för Windows eller OS X. Följ sedan instruktionerna.
När MT Keys är nedladdat kommer det upp en bild på produkten,
det är samma bild som finns under din Mousetrapper. Gå med
markören till den knapp du vill förändra. Klicka på den genom
att lätt trycka på styrmattan en gång. Nu kommer du att se en
rullgardinsmeny, där kan du välja fritt vad du vill att knappen ska
göra. Du kan göra allt från att lägga till extra vänsterklick, till att skapa
kortkommandon eller lägga in texter som du sedan kan klistra in.
MT Keys gör ditt jobb framför datorn enklare!

Med pek-, lång- och ringfinger placerade på styrmattan, styrs
markören på skärmen med enkla rörelser och mattan förflyttar sig
tvådimensionellt på ett mycket behagligt sätt. Du har även möjlighet att
vänsterklicka var du vill på styrmattan.
Med programmet MT Keys kan du enkelt förändra befintliga
funktioner på din Mousetrapper så du får just de funktioner du vill ha.
Programmet MT Keys kan lätt laddas ner på Mousetrappers hemsida.

Nyhet! Nu för Windows 10
Nu finns MT Keys tillgängligt i Microsoft Store. Ladda ned direkt från
Microsoft Store eller besök mousetrapper.com för att läsa mer.

Tips för en bättre
arbetsställning och ergonomi
• Ställ in stolen så att fötterna kan ha stöd mot golvet och sträck på
ryggen även när du sitter.
• Arbeta med armarna nära kroppen.
• Ha stöd för armarna på ett underarmstöd eller bord.
• Variera din arbetsställning, stå upp och jobba ibland med hjälp av
ett höj- och sänkbart skrivbord.
• Placera skärmen på ett bekvämt avstånd så att det känns bra för
både ögon och nacke
• Förebygg belastningsskador (RSI) genom att se över ditt val
av datormus.

Har du en Mousetrapper Office är MT Keys-funktionerna begränsade till att enbart flytta befintliga funktioner, du kan inte lägga till nya funktioner.

www.mousetrapper.com

