
I nstrukcie dotyczqce ergonomii
$ OSfnZe2fnn: ilbrrrlasciwe lub zbyt dlugio uiywanie klawiatrry moie spowodora6 obraienia.

$ OSfnZfZfUf : Wpatryranh sig w wy$rviedacz lub ekran monltora zewngtznego przez dluiszy caas moie spowodowaG
mdwergienie wzroku.

Komputery przerro5ne nie zostaly zaproiektowaue do pracy ci4glej iako sprzgt biurowy. |e2eli ten kotnputer przeuo$ny ma byd stale

uZ1rvauy, zalcca siq podt4czcnic klawiatury zcwngtrznci.

Kcrmputery przeno5ne PP05S i PP06S nie zostaly zaprojektowane do pracy ci4glej iako sprzgt biurowy. W przypadku dlugotrwalego
uZytkowania w biurzc zalcca siq podlqczcnic klawiatury zcrvngtrznci.

Aby zapewrrii wygodg i uydajn<l5i pracy, podczas konfiguracji i korzystania z komputera, ualeZy sto.sowai sig do nastgpui4cych
wskaz6wck dotycz4cych crgonomii:

. Podczas pracy naleZy umieicii konrputer dokladnie naprzeciwko siebie.

. Ustawii nachylenie wySwietlacza komputera, kontrast rlub iaskrawo$i oraz, o5wietlenie otoczenia (takie jak lampy gdme,
Iampki na biurku, zaslony lub ialuzie na okrrach obok), aby zminimalizowai odbicia i refleksy na wy$wietlaczu.

. Podczas korz.ystania z monitora zewnqtrznego naleiy ustawid go w wygodnej odlegloSci od oczu (z.az.vtycz'aj migdzy 450

a 610 rnrn, to iest od l8 do 24 cali). Siadaj4c przed monitorem? sprawd'L,czy ekran monitora znajduje sig na poziomie oczu
lub trochg poni2ci.

. Nale2y uiywa( krzesla, kt6re zapewnia dobre oparcie dla dolneiczgici plec6w.

. Korzystai4c z klawiatury wodzika, panelu dotykowego lub zewngtrznei myszy, nalei.y trz.ymai przedramiona w pozycii
poziomei, z nadgarstkami w neutralnej, wygoduej pozycji.

. Korzvstaj4c z klawiatury panelu dotykowego lub wodz.ika, nalei.y zawsrc ui.ywa( podkladki pod dlonie. Podczas korzystania
z zewngtrznei nryszy naleity pozostawii miejsce na oparcie r4k.

. Ramiona powinny swobodnie opadad wzdlui. tulowia.

. Stopy powinny byi oparte plasko na podlodze.

. Siadai4c, upewniisig, ie ciqi.ar n6g spocz.ywa na stopach, a nie na przedniej czgsci krzesla. Wyreguluiwysoko$d krzesla lub
uiywai podn62ka, aby zachowai wlaiciw4 pozycig.

. Naleiy urozmaicai wykonywane czynno$ci. Praca powinna byd tak zorganizowana, aby nie trzeba bylo pisad na klawiaturze
przez dlu2szy czas. Po zakoriczeniu pisania nale2y wykonywad czynno(ci, kt6re wyrnagaj4 u2ycia obu r4k.

Wiqcej informacii o zasadach ergonomicz.nej pracy z komputerem rnoina rnalefd, w normie BSR/I llft':S 100, kt6r4 moina zakupiC na
.stronie intenretowej towarzystwa Hunrarr Factors and Ergouomic.s Society (HFES) pod adresem
rvww.hfes.org/hrblicationq{RoductDetail.aspx?Productld=7 (tylko w ucrsji angiclskicj).
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