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3. Innstillinger av knappefunksjoner

De forhåndsinnstilte funksjonene er screen-trykte på knappene (se forrige side).

1 . Installering

Koble TechnoMousen til en av datamaskinens USS-porter. Den krever ingen
driverutiner for å fungere.

På TechnoMousens underside er det et lite deksel (se bilde) med 8 små switcher.
Knappenes funksjon kan endres med disse. Bruk gjerne et av hjørnene på dekse
let for å flytte switchene opp eller ned og dermed veksle mellom stilling ON og
OFF.
• switch 1-5 har ingen funksjon

2. Knappefunksjoner

De forhåndsinnstilte funksjonene er:

• switch 6 endre switchen i
opp/ned-stilling for å styre markørens
hastighet

• venstreklikk på L-knappen og ved å trykke på rullestangen
• høyreklikk på R-knappen
• scroll ved å rulle på scroll-hjulet, og autoscroll ved å trykke ned scroll-hjulet og
føre markøren i ønsket retning
• shift på shift og fremover/bakover i nettleseren med shift-knappen
trykket ned samtidig som scroll-hjulet brukes
• dobbeltklikk på den umarkerte knappen i midten
• ctrl på ctrl/zoom og zoom ved å trykke ned ctrl/zoom og samtidig bruke
scroll-hjulet.

• switch 7 OFF + 8 OFF slår av
klikkefunksjonen på rullestaven
• switch 7 OFF + 8 ON shift-knappen
kopierer og ctrl-knappen limer inn (PC)
• switch 7 ON + 8 OFF shift-knappen
kopierer og ctrl-knappen limer inn (MAC)

Rullestaven
Scroll-hjulet

4. Feil på produktet

R-knappen

Ved feil på produktet, kontakt vår support på
+46 8 766 71 10 eller technical@vidamic.com
Test først med en annen datamaskin for å se om det er feil på
produktet eller om det er et kompatibilitetsproblem med din
datamaskin.

L-knappen
Shift

Den umarkerte
knappen i midten

Ta av det lille dekselet til
høyre på TechnoMousens
forside for å få bedre plass
med begge hendene på
rullestangen.

Ctrl/zoom
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Vidamic Ergonomics
Skaper langsiktige ergonomiske arbeidsplasser
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www.vidamic.com
lf you experience any problems with
TechnoMouse please contact us at:
+46 8 766 71 10, technical@vidamic.com

