tot ergonomie
methetrekking
Instructies
enzelfsletsel.
ongemak
kanleidentotlichameliik
gebruik
vanhettoemenbord
oflangdurig
Uf 0P: Oniuist
vandeogenleiden.
kiikenkantotyermoeidheid
naarhstbeeldschem
LET0P: langOurig

A
$

richtliincnin achtncnrcnwamccr u dc
cn cfficicntgcbruikmoct u dc volgcndccrgonomischc
V'or ccn gcnrakkclijk
werkstationcomputerinstalleerten gebruikt:
Hct is
.
Stcl dc computcrzodanigop dat dc monitorcn hct toctscnbordzich rcchttcgcnovcru bcvindcntcrwijl u wcrkt.
- in
de winkel
ziin
Deze
juiste
plaatsen'
te
wiize
op
toetsenbord
ulv
om
plateaus
van
speciale
raadzaamomgebruikte Laien
.
.

.

verkrijgbaar.
plaatsde monitorop eencorrfortabelekiikafstand(normaliter450tot 610rnillimetervan urvogenvenvijderd).Controleer
vande monitorop ooghoogteof lagerstaatwanneeru voorde monitorzit'
of het beeldscherm
ervanbij en stelde verlichtingrondomu (zoals
en het contrast-endehelderheidsinstellingen
Stelhet conrputerscherm
en de gordijnenof lamellenvoorramenin uw buurt) zodanigaf dat er sprakeis vaneen
bureaulampen
plafondverli.hting,
op hct bccldschcrm.
nrinimalcwccrspicgcling
dient het model DTCA niet in het primairegezichtsveldvan de gebruikerte worden
Wegensspecifiekesysteemkenmerken
opgesteld.

.

Gebruikeen stoeldie goedeondersteuningbiedt voor het onderstegedeeltevan urv rug.
positietenviil u het toetsenbord,
Houd uw voorannenir-rhorizontalepositie.Houd uw polsenin eenneutrale,comfortabele
de touch pad, track stick of externemuis gebruikt.

.

Laataltiid ruinltc ovcrzodatuw handcnkunncnrustcntcrwiil u hct toctscnbordof dc muis gcbruikt.

.

op natuurliikewiizelangsde zijkantenvanuw lichaamvallen.
[.aatuw bovenarmen

.

.

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.Stcl
om het iuistepostuurte behouden.
indien nodigde hoogtevan uw stoelbif of rraakgebruikvaneenvoetensteun
Zorgvoor afwissclingtiidcns uw wcrk.Probccruw wcrk zodanigintc richtcn dat u nict gcdurcndclangcpcriodcnhocft tc
typJn.Als u stoptmet typen,moet u zoveelmogelijkactiviteitenuitvoerenwaaruw beidehandenbii betrokkenzijn.

.

dic ccn comfortabclczithoudingonmogcliik
cn kabclsof stroomsnocrcn
Houd dc ruimtc ondcruw burcauvrij vanobstakcls
makenof rvaaroveru kunt struikelen.
U kunt deze
werkenmet de compute6kunt u de BSR/HFESI0O-normraadplegen.
Voormeerinformatieoverergonomisch
Society(HI"ES)op www.hfes.orglpublications/FlFLSl00.html
aarrschaffelop de websit. urn d. Human !'actorsand Ergonornics
(alleenEngelstalig).
.

Voorbeeld:

op of
beeldscherm
onderoogniveau

polsen
ontspanne
n enplat

monitoren
direct
toetsenbord
de
tegenover
gebruiker
opgesteld

monitorplateau

platopdevloer
voeten

z(F.nglishOnly)
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