
Ditt nya sätt att arbeta.

RollerMouse
Red Wireless

kommer
snart!

Vill du jobba effektivt utan att bli trött? Om du ägnar en stor del av din arbetstid åt att sitta framför en 
dator är en bra arbetsplats A och O. Med en smart mus som är designad utifrån din kropps rörelser kan 
du före-bygga smärtsamma förslitningsskador. 

Komfort och produktivitet
Du kanske jobbar med flera skärmar eller med CAD och har krav 
på individuell anpassning? Då är RollerMouse Red/Red plus vad 
du behöver. Ju bredare arbetsyta, desto mer utökas automatiskt 
pekarens räckvidd i sidled. Du kan göra justeringar som passar 
dina behov och lär dig snabbt att arbeta mer ergonomiskt med de 
intuitiva och intelligenta funktionerna. Den kraftiga, gummerade 
rullstaven med strukturerad yta låter dig enkelt flytta muspekaren. 
Med större precision och ökad kontroll arbetar du mer effektivt 
utan att bli trött. 

Oöverträffad känsla och precision
Nu behöver du inte längre anstränga dig – med en lätt förflyttning 
av endera handen till rullstaven kan du använda alla funktioner 
som brukar finnas i en datormus. RollerMouse Red plus är försedd 
med ett djupt och lågt handledsstöd som ger en bättre vinkel för 
dina handleder. Har du ont om plats eller föredrar ett smalare 
handledsstöd väljer du RollerMouse Red.

Bevisad effektivitet
Du minskar muskelpåfrestningarna i underarmarna med upp till 
20 % eftersom dina händer och armar ligger i ett neutralt läge. 
Vi vet att det är en bra lösning, eftersom vi samarbetar med de 
främsta ergonomerna och experterna inom företagshälsovård. 
Och det skadar väl inte att den är en designklassiker i stilrent 
aluminium med röda detaljer? 

www.contourdesign.se | info@contour-design.com



Contour Design Sverige AB | Hävertgatan 29 | 254 42 Helsingborg | Telefon: +46 42 400 44 10

Tekniska specifikationer
Bredd (Red / Red plus) 41 cm / 42 cm
Djup (Red / Red plus) 10 cm / 15,5 cm
Höjd (Red / Red plus) 2,3 cm / 2,3 cm
Rullstavsbredd 30 cm
Material på handledsstöd Desinficerbart konstläder
Integrerat handledsstöd    Ja
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
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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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