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Kom igång!

Redefine your future™

Välkommen

Med hjälp av Optapads mjukvara kan du ändra och anpassa alla knappar och zoner som du vill. Sedan kan du spara din profil. Så många som
10 profiler kan sparas samtidigt – praktiskt när det är många användare.

Tack för att du har valt Optapad som ergonomisk mus.
Den här manualen kan laddas ner på svenska, engelska,
danska, norska och finska på optapad.com.

Touchknapp – funktion för långsam markör
(LED-ljus indikerar aktivitet)
Vänster scrollzon – dra ett finger på plattan
längs kanten – aktivera funktionen i mjukvaran

Touchplatta av glas
Touchknapp – kopiera
(LED-ljus indikerar aktivitet)

Ergonomiskt vingformat
handledsstöd som kan tas av

Touchknapp – dubbelklick
(LED-ljus indikerar aktivitet)

Höger scrollzon – dra ett finger
på plattan längs kanten

Ergonomiskt vingformat
handledsstöd som kan tas av

Klick

Scrolla uppåt
och nedåt

Sekundärklick – högerklick

Scrollzon – dra ett finger på
plattan längs kanten

Touchknapp – klistra in
(LED-ljus indikerar aktivitet)

Touchplattan
Flytta muspekaren
Dra fingertoppen på plattan.

Klick
Slå lätt en gång på plattan.
Dubbelklick
Slå lätt två gånger på plattan för att markera ett helt ord.
Dubbelklick öppnar även en fil eller ett program.
Markera ett område
Slå lätt tre gånger på plattan för att markera ett stycke.
Sekundärklick – högerklick
Slå lätt en gång på plattan, med två fingrar.

Tvåfingerscroll
Dra två fingrar upp och ned på plattan.
Pinch
Dra isär två fingrar för att zooma in eller nyp ihop
dem för att zooma ut.
Swipe
Dra två fingrar åt det håll du vill bläddra
– som när du vänder sida i en bok.
Funktion för långsam markör
Tryck på den övre touchknappen till vänster för att
aktivera funktionen – då kommer markören att röra
sig mycket långsamt. För att avaktivera: tryck en
gång till på touchknappen överst till vänster.

3 steg för att komma igång

1) Registrera din Optapad på optapad.com så att du alltid är
uppdaterad med den senaste informationen och mjukvaran.

2) Placera din Optapad mellan dig och ditt tangentbord. Se
till att touchplattan och mellanslagstangenten på tangentbordet är placerade mitt framför dig. Sätt in kabeln i USBporten på din dator och vänta en liten stund på att datorn
lokaliserar drivrutinen.
3) För att få ut det mesta av din Optapad – ladda ner mjukvaran gratis på optapad.com. I synnerhet om du använder
Mac rekommenderar vi att du använder mjukvaran för att
din Optapad ska fungera fullt ut.

Mjukvara

Följ dessa steg för att aktivera standardinställningarna för din
dator/ditt operativsystem:
1) Ladda ner den kostnadsfria mjukvaran från supportsidan
på optapad.com
2) Öppna mjukvaran och klicka på ”Apply”.
Genom att lägga till en personlig profil (klicka på +) kan du
göra individuella inställningar. Med hjälp av Optapads mjukvara kan du anpassa och ändra alla funktioner och inställningar
som du själv vill.
Om du av någon anledning inte kan ladda ner mjukvaran kan
du ändå aktivera eller inaktivera touchknapparna och touchplattan.
1) Håll ner de tre knapparna under touchplattan samtidigt (vänster knapp, scrolla
nedåt och höger knapp) i fem sekunder
tills LED-lamporna blinkar en gång och
sedan lyser med ett fast sken.
2) Klicka en gång på den touchknapp
du vill inaktivera, LED-lampan närmast
knappen släcks för att visa att knappen är
inaktiverad. Eller klicka på touchplattan
om du vill inaktivera klickfunktionen på
touchplattan. Du kan aktivera/inaktivera
tills du är nöjd. Klickfunktionen på touchplattan är inaktiverad när du klickar på
den och LED-lamporna blinkar en gång
– och aktiverad när de blinkar två gånger.
3) För att bekräfta dina inställningar
håller du ner de tre knapparna samtidigt, på samma sätt som tidigare (vänster
knapp, scrolla nedåt och höger knapp)
tills LED-lamporna blinkar en gång.
För en mer detaljerad beskrivning, besök optapad.com

Ergonomi

För att skapa en ergonomisk arbetsställning som inte överbelastar dig är det viktigt att du placerar din Optapad och tangentbordet nära dig. Den positionen ger stöd åt handlederna
och gör det enkelt att nå touchplattan utan att armar och axlar utsätts för onödiga spänningar. Ett bra komplement till din
Optapad är ett underarmsstöd. För mer information om ergonomi och hälsa, besök gärna vår webbplats optapad.com.

Använd din Optapad

Touchplatta: Din Optapad har en touchplatta med en slät glasyta, vilket gör det enkelt att flytta markören och utföra rörelserna. I varje hörn av plattan finns en touchknapp – ett område
för en specifik funktion. När markören är i rörelse aktiveras inte
touchknapparna – hela plattan fungerar för att peka och svajpa.
Scrollzoner: Scrollzonerna följer plattans sidor runt kanterna, i sidled och på höjden. Scrollning för vänsterhänta kan
aktiveras med en inställning i mjukvaran.
Knappar: Nedanför touchplattan finns knappar som du kan använda för att klicka, scrolla upp/ned och högerklicka.
LED-ljus: Ljuset indikerar aktivitet.
Ljussensorteknik: Optapad använder sig av den optiska multisensing-teknologin zForce®, som innebär att sändare skickar
ut plana ljusfält över touchplattan. När ljusstrålarna i dessa fält
bryts, t.ex. när du sätter ner ditt finger, registreras det av detektorer. Det ger en väldigt bra precision och gör att du kan använda rörelser som du känner igen från telefoner och surfplattor
– t.ex. tap, scroll, pinch och swipe.

Håll din Optapad ren

Din Optapad styrs av ljussensorteknik. Vi
rekommenderar därför att du inte låter exempelvis armband, halsband, skjortärmar
och papper hänga eller ligga mot ytan,
eftersom ljusstrålarna då riskerar att brytas.

Koppla ur din Optapad innan du rengör den. Använd en rengöringstrasa av mikrofiber för att rengöra touchplattan, knapparna och det hårda höljet. Handledsstöden kan rengöras med
ett desinfektionsmedel i flytande form eller i gelform med en
alkoholhalt på högst 70 %.

Mer information

För mer information, besök optapad.com eller kontakta vår
support på support@optapad.com eller 08-730 12 24.
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