DK

Kom godt i gang!

Redefine your future™

Velkommen

Med Optapad-software kan alle taster og områder ændres og tilpasses dine egne præferencer. Derefter kan din profil gemmes. Du kan
gemme op til 10 profiler – praktisk i forbindelse med flere brugere.

Tak, fordi du har valgt Optapad som ergonomisk mus.
Denne vejledning kan downloades på dansk, svensk, finsk,
norsk og engelsk på optapad.com.

Touchpad af glas
Venstre rulleområde – flyt en finger på pad’en
langs bjælken – aktivers i softwaren

Touch-tast – langsom tilstand
(LED-lys angiver aktivitet)

Touch-tast – kopiér
(LED-lys angiver aktivitet)

Ergonomisk vingeformet
aftagelig håndledsstøtte

Touch-tast – dobbeltklik
(LED-lys angiver aktivitet)

Rulleområde – flyt en finger
på pad’en langs bjælken

Ergonomisk vingeformet
aftagelig håndledsstøtte

Klik

Rul – op
og ned

Sekundært klik – højreklik

Rulleområde – flyt en finger
på pad’en langs bjælken

Touch-tast – indsæt
(LED-lys angiver aktivitet)

Touchpad-bevægelser
Tryk
Tryk betyder en hurtig berøring et vilkårligt sted på
touchpad’en.
Flyt markøren
Bevæg fingerspidsen på touchpad’en.

Klik på
Tryk en gang på touchpad’en.
Dobbeltklik
Tryk to gange på touchpad’en for at vælge et ord.
Denne bevægelse åbner også en fil eller et program.
Markér et område
Tryk tre gange på touchpad’en for at vælge et afsnit.
Sekundært klik – højreklik
Slå let én gang på pladen med to fingre.

Rul med to fingre
Skub op eller ned med to fingre på touchpad’en.
Knib for at zoome
Bevæg to fingre væk fra hinanden for at zoome ind,
eller klem dem sammen for at zoome ud.
Stryg
Bevæg to fingre i den retning, du vil stryge – ligesom
når du vender en side i en bog.
Langsom tilstand
Tryk på den øverste venstre tast én gang for at aktivere funktionen, hvorefter markøren bevæger sig meget
langsomt. Tryk på den øverste venstre tast igen for at
deaktivere funktionen.

3 trin til at komme i gang

1) Du kan sikre, at du altid er opdateret med den nyeste
information og software, ved at registrere din Optapad på
optapad.com.
2) Anbring din Optapad mellem dig og tastaturet. Sørg for, at
touchpad’en og mellemrumstasten på tastaturet er centreret
foran dig. Sæt kablet i USB-porten på din computer, og lad
computeren finde driveren.
3) For at få mest muligt ud af din Optapad kan du downloade
den gratis software på optapad.com. Hvis du er Mac-bruger,
kan vi varmt anbefale dig at bruge softwaren til alle funktioner.

Software

Følg disse trin for at aktivere standardindstillingerne for din
computer/dit operativsystem:
1) Download den gratis software fra supportsiden
på optapad.com.
2) Åbn softwaren, og klik på ”Apply”.
Individuelle indstillinger foretages ved at tilføje en personlig
profil (tryk på +). Alle funktioner og indstillinger kan justeres
og personliggøres ved hjælp af Optapad-softwaren
Hvis du af en eller anden årsag ikke kan downloade softwaren, kan du også aktivere eller deaktivere touchknapperne og touchpladen.
1) Hold de tre knapper under touchpladen nede samtidigt (venstre knap, rul nedad og højre knap) i fem sekunder, indtil
LED-lamperne blinker én gang og derefter lyser konstant.
2) Klik en gang på den touchknap, du
vil deaktivere, hvorefter LED-lampen
nærmest knappen slukkes for at vise,
at knappen er deaktiveret. Eller klik på
touchpladen, hvis du vil deaktivere klikfunktionen på touchpladen. Du kan aktivere/deaktivere, indtil du er tilfreds.
Klikfunktionen på touchpladen er deaktiveret, når du klikker på den, og LED-lamperne blinker en enkelt gang – og aktiveret, når de blinker to gange.
3) For at bekræfte dine indstillinger skal
du holde de tre knapper nede samtidigt
på samme måde som tidligere (venstre
knap, rul nedad og højre knap), indtil
LED-lamperne blinker en enkelt gang.

For en mere detaljeret beskrivelse henvises til optapad.com

Ergonomi

For at opnå en ergonomisk arbejdsstilling uden belastning skal
du placere Optapad og tastaturet tæt på dig. Denne stilling
giver støtte til dine håndled og nem adgang til touchpad’en
uden unødig belastning af arme og skuldre. Et godt supplement til din Optapad er en underarmsstøtte. Du kan finde
yderligere oplysninger om ergonomi og sundhed på vores
hjemmeside optapad.com.

Brug din Optapad

Touchpad: Din Optapad har en touchpad med en glat overflade af glas, så du med lethed kan bevæge markøren og
udføre bevægelser. I hvert hjørne af touchpad’en har du en
touch-tast – et område, der er reserveret til funktioner. Disse
områder kan stadig bruges til at pege og stryge, hvis markøren er i bevægelse.
Rulleområder: Rulleområderne identificeres vertikalt og horisontalt af bjælkerne på siderne af touchpad’en. Hvis du vil rulle
med venstre hånd, skal du aktivere indstillingen i softwaren.
Knapper: Under touchpad’en har du knapper til at klikke,
rulle op/ned og højreklikke.
LED-lys: LED-lyset angiver aktivitet.
Optisk sensorteknologi: Optapad anvender den optiske multisensing-teknologien zForce®, som betyder, at en række sendere udsender et plant lysfelt over touchpladen. Når lysstrålerne
i dette felt brydes, f.eks. når du placerer din finger, registreres
det af detektorer. Det giver en fremragende præcision og gør,
at du kan anvende bevægelser, som du genkender fra telefoner
og tablets – f.eks. tap, scroll, pinch og swipe.

Rengør din Optapad

Din Optapad bruger optisk sensorteknologi.
På grund af risikoen for at blokere lysstrålerne
anbefaler vi, at du holder touchpad’en fri af
genstande såsom armbånd, halskæder,
skjorteærmer, papir osv.

Afbryd din Optapad før rengøring. Brug en mikrofiberklud
til at rengøre touchpad’en, knapperne og det hårde kabinet.
Håndledsstøtterne på Optapad kan rengøres med desinfektionsmidler og gel med op til 70% alkohol.

Yderligere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger ved at besøge optapad.com eller
kontakte vores supporttjenester: support@optapad.com eller
+46 (0)8 730 12 24.
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