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 Velkommen
Takk for at du har valgt Optapad som ergonomisk mus. 
Denne bruksanvisningen kan lastes ned på norsk, svensk, 
dansk, finsk og engelsk på optapad.com.

Med Optapad kan alle taster og flater endres og tilpasses etter dine 
preferanser. Og du kan lagre din profil.  Opp til 10 profiler kan lagres 
– praktisk når dere er flere brukere.

Pekeplate laget i glass

Rulleområde for venstre hånd – beveg 
én finger på pekeplaten langs linjen – 

aktiveres i programvaren
Rulleområde – beveg én finger 
på pekeplaten langs linjen

Berøringstast – sakte modus 
(LED-lys indikerer aktivitet)

Berøringstast – kopiere 
(LED-lys indikerer aktivitet)

Ergonomisk vingeformet og 
avtagbar håndleddstøtte

Berøringstast – dobbeltklikk 
(LED-lys indikerer aktivitet)

Berøringstast – lim inn
(LED-lys indikerer aktivitet)

Ergonomisk vingeformet og 
avtagbar håndleddstøtte

Rulleområde – beveg én finger 
på pekeplaten langs linjen

Klikk Rulle – opp 
og ned

Sekundærklikk – høyreklikk



 Pekeplatebevegelser

Sakte modus
Tapp øvre venstre tast én gang for å aktivere 
funksjonen, så vil markøren bevege seg meget sakte. 
Tapp øvre venstre tast igjen for å deaktivere.

Bevege pekeren
Beveg fingertuppen på pekeplaten.

Dobbeltklikk
Dobbel-tapp på pekeplaten for å velge et ord.  
Denne bevegelsen vil også åpne en fil eller et program.

Sekundærklikk – høyreklikk
Tapp lett én gang på pekeplaten, med to fingre.

Klyp for å zoome
Beveg to fingre fra hverandre for å zoome inn og 
sammen for å zoome ut.

Klikk
Tapp én gang på pekeplaten.

Merke et område
Trippel-tapp på pekeplaten for å velge et avsnitt.

Rulle med to fingre
Skyv med to fingre opp eller ned på pekeplaten.

Sveipe
Beveg to fingre i den retningen du ønsker å sveipe
– som når blar i en bok.

Tapp
Tapp betyr en rask berøring hvor som helst på 
pekeplaten.



 3 trinn for å komme i gang
1) For å sikre at du alltid er oppdatert med den siste informa-
sjonen og programvaren kan du registrere din Optapad på
optapad.com.

2) Plasser din Optapad mellom deg selv og tastaturet. Sørg
for at pekeplaten og mellomromtasten på tastaturet er sen-
trert rett foran deg. Plugg kabelen inn i USB-porten på data-
maskinen og vent et lite øyeblikk til datamaskinen har funnet
driveren.

3) For å få mest mulig ut av Optapad, last ned den gratis pro-
gramvaren på optapad.com. Hvis du er Mac-bruker anbefaler vi
sterkt at du bruker denne programvaren for å oppnå komplett
funksjonalitet.

 Programvare
Følg disse trinnene for å aktivere standardinnstillingene for data- 
maskinen og operativsystemet:
1) Last ned den kostnadsfrie programvaren fra 

supportsiden på optapad.com.

2) Åpne programvaren og klikk på ”Apply”. 

Individuelle innstillinger gjøres ved å legge til en personlig 
profil (trykk +). Alle funksjoner og innstillinger kan justeres 
og tilpasses ved hjelp av Optapad-programvaren.

Hvis du av en eller annen grunn ikke kan laste ned program- 
varen, kan du likevel aktivere eller deaktivere pekeknappene 
og pekeplaten.

1) Hold nede de tre knappene under
pekeplaten samtidig (venstre knapp, rul-
le ned og høyre knapp) i fem sekunder
inntil LED-lampene blinker én gang og
deretter lyser med fast lys. 

2) Klikk en gang på den pekeknappen
du vil deaktivere, LED-lampen nærmest
knappen slukker for å vise at knappen er
deaktivert. Eller klikk på pekeplaten hvis
du ønsker å deaktivere klikkfunksjonen 
på pekeplaten. Du kan aktivere/deakti-
vere til du er fornøyd. Klikkfunksjonen på
pekeplaten er deaktivert når du klikker på 
den, og LED-lampene blinker én gang –
og aktivert når de blinker to ganger. 

3) For å bekrefte innstillingene hold-
er du nede de tre knappene samtidig,
på samme måte som tidligere (venstre
knapp, rulle ned og høyre knapp) inntil
LED-lampene blinker én gang.

For en mer detaljert beskrivelse, besøk optapad.com



 Ergonomi
For å oppnå en belastningsfri og ergonomisk stilling skal du 
plassere Optapad og tastaturet nær deg. Denne posisjonen 
gir støtte til håndleddene og enkel tilgang til pekeplaten uten 
unødvendig belastning på armer og skuldre. En underarms-
støtte er et godt komplement til din Optapad. For mer informa-
sjon om ergonomi og helse, gå til vårt nettsted optapad.com.

 Bruke Optapad
Pekeplate: Din Optapad har en pekeplate med glatt glass- 
overflate som lar deg bevege markøren og utføre andre funk-
sjoner med letthet. I hvert hjørne av pekeplaten finnes det 
en berøringstast – et område som er tildelt funksjoner. Disse 
områdene kan likevel brukes til peking og sveiping, forutsatt 
at markøren er i bevegelse.
Rulleområder: Rulleområdene er markert vertikalt og hori-
sontalt med opphøyde linjer på sidene av pekeplaten. For 
venstrehåndsrulling skal du aktivere denne innstillingen i 
programvaren. 
Knapper: Under pekeplaten har du knapper for klikk, rulle 
opp/ned og høyreklikk.
LED-lys: Lyset indikerer aktivitet.
Optisk sensorteknologi: Optapad benytter seg av den optiske 
multisensing-teknologien zForce®, som innebærer at sendere 
sender ut plane lysfelt over pekeplaten. Når lysstrålene i disse 
feltene brytes, f.eks. når du setter fingeren din ned, registreres 
det av detektorer. Det gir veldig god presisjon og gjør at du kan 
bruke bevegelser som du kjenner igjen fra telefoner og nett-
brett – f.eks. tappe, rulle, klype og sveipe.

 Rengjøring av Optapad
Koble fra Optapad før rengjøring. For å rengjøre pekeplaten, 
knappene og innkapslingen rundt disse, bruk en rengjørings-
klut i mikrofiber. Håndleddstøtten på Optapad kan rengjøres 
med desinfiseringsmidler og gel med opp til 70 % alkohol.

Din Optapad bruker optisk sensorteknologi. 
På grunn av risikoen for å bryte lysstrålen an-
befaler vi at du holder pekeplaten fri for gjen-
stander som armbånd, halskjeder, skjorte- 
ermer, papir osv.



Mer informasjon
For mer informasjon, besøk optapad.com eller kontakt våre 
support-tjenester: support@optapad.com eller +46 (0)8 730 12 24.
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