BRUKSANVISNING

TECHNOMOUSE IQ FUNKSJONER
0 Rullestav
0 Venstreklikk
8 Scroll-hjul
Ø Høyreklikk
0 Kopier
0 Dobbeltklikk
Ø Lim inn
0 Markør hastighetsjustering

TILKOBLING TIL PC
Koble Technomouse IQ til din PC via
USB-porten.
Den installeres automatisk på noen
sekunder.

BRUK AV RULLESTAVEN
Rullestaven O har 2 funksjoner:
• Et trykk på rullestaven gir et
venstreklikk.
• Flytting av rullestaven fra side til
side, beveger markøren.

ENDRING AV MARKØRENS HASTIGHET

Trykk på knappen O for å endre
markørens hastighet.
Det er 5 forskjellige hastigheter, fra sakte
til rask; Disse indikeres ved LED-lys.

FLYTT DOBBELTKLIKK-KNAPPEN TIL
SCROLL-FUNKSJONEN

ENDRING AV RULLESTAVENS KLIKKTRYKK

Klikktrykk betyr hvor hardt du skal
trykke.
For å endre klikktrykket, hold både

0- og C,-knappen inne i 2

sekunder, LED-lyset vil vise ditt
nåværende klikktrykk. Fortsett med
å holde 0-knappen inne, slipp C,knappen og bruk scroll-hjulet 8 til å
justere klikktrykket.
Slipp 0-knappen når du har valgt
styrke.
Rullestavens klikkfunksjon kan slås av ved å bruke
ovenstående justeringsmetoder, ved å flytte scrollhjulet til alle LED-lys lyser.

JUSTERING AV KLIKKLYDEN
For å endre klikklyden, hold både
8-knappen og C,-knappen inne i 2
sekunder, LED-lyset vil da vise din
nåværende klikklyd. Fortsett med å
holde 8-knappen inne, slipp C,-

knappen og bruk scroll-hjulet 8 til å
justere klikklyden.
Slipp &knappen når du har valgt
styrke.
Rullestavens lydfunksjon kan slås av ved å bruke
ovenstående justeringsmetoder, ved å flytte scrollhjulet til alle LED-lys lyser.

For å flytte knapp G fra dobbeltklikkfunksjon til scroll-funksjon, hold 4)knappen og C,-knappen inne i 2
sekunder til LED-lyset lyser for
bekreftelse. Gjentakelse av denne
prosessen, vil gi deg dobbeltklikkfunksjonen tilbake.
TILPASNING TIL MAC
Kopier- og lim inn-knappene på din
Technomouse IQ kan justeres for
bruk på din MAC.
For å bytte til MAC, hold 0-knappen
og 8-knappen inne i 2 sekunder.
Det høyre LED-lyset vil lyse for å
indikere at Technomouse IQ er i
MAC-mode.
Gjentakelse av denne prosessen vil
gi deg Windows-mode til bake.

