tot ergonomie
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gebruikvanhettoegenbord
Uf 0P: Oniuistof langdurig

A

m 0P: Langludgnaarhot bseldschermof de exbrne monitorkiiken,kan tot usmoeidheiduande ogenleiden.
$
Als u dczc portablccomputcrcontinu
portablccomputcrsziin nict pcr si ontwikkcldvoor continu gcbruikalskantoorapparatuur.
sluiten.
te
aan
computer
gebruikt,radenwij u aanom eenexterntoetsenbordop de portable
Bii langduriggcbruikop
Dc portablccomputcrspp05s cn PP06Sziin nict bcdocldv'oorlangduriggcbruik alskantoorapparatuur.
eenexterntoetsenbordaante sluiten.
eenkantoor,wordt u aangeraden
richtliincn in acht ncnlcn wantrccru dc
Voorccn gcnrakkclijkcn efficidnt gcbruikmoct u dc volgcndccrgonon'rischc
werkstationcomputerinstalleerten gebruikt:
.

Stel de computerrechtvoor u op terwiil u werkt'

.

bii en stelde verlichtingronlom u heen(zoals
en dienscontrast-en helderheidsinstellingen
Stelhet computerscherm
en de gorcliinenof lamellenvoorramenin uw buurt) zodanigaf dat dat.erspralteis van
bureaulampen
plafondverli"hting,
op het beeldscherm'
eenminimaleweerspiegeling

.

kiikafstandplaatsen
moet u dezeop eencomfortabele
Als u eenextememonitorop de computerhebt aangesloten,
of
ran de monitorop ooghoogte
Controleerof het beeldscherm
(normaliter450tot 610nrillimetervanuw ogenverwijderd).
lagerstaatwanneeru voor de monitor zit.

.

Gebruikeenstoeldie goedeondersteuningbiedt voorhet onderstegedeeltevan uw rug.
Houcluw voorarnen in horizontalepositie.Houd uw polsenin een neutrale,comfortabelepositieten*'ijl u het toetsenbord,
de touch pad, track stick of externenruisgebruikt.

.
.

Maak altiid gebruikvan de polssteunwanneeru het toetsenbord,de touch pad of track stick hanteert.Laat genoegruimte
ovcrom uw handcntc latcn rustcntcrwiil u ccn cxtcrncmuisgcbruikt'

.

Laat uw bovenarmenop natuurliikewiize langsde ziikantenvan uw lichaamvallen.

.

Controleerof uw voetenplat op de vloer rusten.

.

Tcrwiil u zit moct u controlcrcnof hct gcwichtvan uw bcncn op uw voctcn rust cn nict op dc voorkantvan uw stocl. Stel
om het iuistepostuurte behouden.
indiennodigde hoogtevan uw stoelbij of maakgebruikvaneenvoetensteun

.

Zorgvoor afwissclingtiidcns uw wcrk.Probccruw wcrk zodanigin tc richtcn dat u nict gcdurcndclangcpcriodcnhocft tc
type;.Als u stoptmet typen,moet u zoveelmogelijkactiviteitenuitvoerenwaaruw beidehandenbii betrokkenziin.

U kunt deze
100-normraadplegen.
werkenmet de computer,kunt u de BSR,/FTFES
Voormeerinformatieoverergonomisch
Society(HI"ES)op
op de websitevan de Human l.actorsand Ergonornics
aanschaffen
wrvw.hfesorig/PublicationdRoductDetail.aspx?koductld=7(alleenEngelstalig).
s: (English Only)
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