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TECHNOMOUSE IQ FUNKTIONER
A Rullestav
B Venstre-klik
C Scroll hjul
D Højre-klik
E Kopiér/Kopier
F Dobbelt-klik
G Indsæt/Lim inn
H Markør hastigheds justering

TILSLUTNING TIL COMPUTER
Sæt Technomouse IQ ind i din computers USB port. Giv din computer
et par sekunder til at installere den
automatisk.

BRUG AF RULLESTAV
Rullestaven A har 2 funktioner:
• Et tryk på rullestaven giver et
venstre-klik.
• Flytning af rullestaven fra side til
side får cursoren/markøren til at
røre sig.

H

ÆNDRING AF CURSORENS/MARKØRENS
HASTIGHED
Tryk på knap H for at ændre hastigheden på cursoren/markøren. Der er
5 forskellige hastigheder, fra langsom
til hurtig, indikeres ved LEDlys.
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ÆNDRING AF RULLESTAVENS KLIK-TRYK
Klik-tryk betyder hvor hårdt/hardt du
skal trykke for at klikke.

KLIK VOLUME JUSTERING
For at ændre Klik-volumen, hold både
G -knappen og H -knappen inde i
2 sekunder, LED-lyset vil vise din
For at ændre klik-trykket, hold både
nuværende Klik-Volume. Hvis du
E og H knappen inde i 2 sekunder,
fortsætter med at holde G -knappen
LED-lyset vil vise dit nuværende klik- inde, slipper H -knappen og bruger
tryk. Hvis du fortsætter med at holde
scroll-hjulet C til at justere KlikE -knappen inde, slipper H -knappen
Volumen. Slip G -knappen når du har
og bruger scroll-hjulet C til at justere
valgt styrke.
klik-trykket. Slip E -knappen når du
har valgt styrke.
Note: Rollerbarens klik funktion kan slås fra/av ved
at bruge de ovenstående justeringsmetoder, ved at

Note: Rollerbarens volume funktion kan slås fra/av
ved at bruge de ovenstående justeringsmetoder, ved

ÆNDRE DOBBELTKLIK KNAPPEN TIL DEN
MIDTERSTE KNAP FUNKTION
For at ændre knap F fra Dobbelt-klik
funktion til den midterste knap, hold
F -knappen og H -knappen inde i 2
sekunder indtil LED-lyset lyser for at
bekræfte. Gentagelse af denne proces/
prosessen vil give dig Dobbelt-klik
funktionen tilbage.
TILPASNING TIL MAC OPERATIVSYSTEM
Kopiér/kopier og indsæt/lim inn knapperne på din Technomouse IQ kan
justeres for at bruge dem på dit MAC
operativsystem. For at skifte til MAC,
hold E -knappen og G -knappen inde
i 2 sekunder. Det højre LED-lys vil
lyse for at indikere at Technomouse IQ
er i MAC mode. Gentagelse af denne
process/prosessen vil give dig Windows
mode tilbage.

