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TECHNOMOUSE IQ FUNKTIONER
A Rullstav
B Vänsterklicka
C Scrollhjul
D Högerklicka
E Kopiera
F Dubbelklicka med ett klick
G Klistra in
H Justera pekarhastigheten

ANSLUTNING TILL DATOR
Anslut Technomouse IQ till datorns
USB-port. Datorn installerar den
automatiskt inom några sekunder.

ANVÄNDA RULLMUSEN
Rullstaven A har två funktioner:
• Vänsterklicka genom att trycka på
rullstaven.
•
rullstaven i sidled och rulla uppåt och
neråt.
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ÄNDRA PEKARHASTIGHETEN
Tryck på knapp H för att ändra
hastigheter, från långsam till snabb,
vilket indikeras av LED-lamporna.
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JUSTERA KLICKMOTSTÅND
Du kan välja hur hårt eller mjukt du
vill trycka på rullstaven för att klicka.

JUSTERA KLICKVOLYM
För att justera klickvolymen, håll ner
både knapp G och H samtidigt i två
sekunder. LED-lamporna visar inställd
För att justera klickmotståndet, tryck
klickvolym. Fortsätt hålla ner knapp
och håll ner knapparna E och H
G och släpp knapp H . Använd scrollsamtidigt i två sekunder. LED-lamporna hjulet C för att ändra klickvolym.
visar inställt läge. Fortsätt hålla ner
Släpp knapp G för att bekräfta vald
knapp E och släpp knapp H , använd klickvolym.
scrollhjulet C för att ändra motståndet.
Släpp knapp E för att bekräfta valt
klickmotstånd.
Obs: Om du vill stänga av rullstavens klickfunktion, gör som ovan men rulla scrollhjulet till dess att
alla LED-lampor lyser.

Obs: Om du vill stänga av rullstavens klickvolym,
gör som ovan men rulla scrollhjulet till dess att alla
LED-lampor lyser.

ÄNDRA DUBBELKLICKSKNAPPEN TILL
MELLANKNAPPSFUNKTION
För att ändra knapp F från dubbelklicksfunktion till mellanknappsfunktion, håll ner knapparna F och H i två
sekunder tills LED-lamporna blinkar.
Upprepa för att återställa knappens
funktion till dubbelklick.
ANPASSA TILL OPERATIVSYSTEM FÖR
MAC
Knapparna för kopiera och klistra in på
din Technomouse IQ kan ändras för
användning med Mac. För att ändra till
Mac-läge, håll ner knapparna E och G
i två sekunder. LED-lampan längst till
höger blinkar för att visa att din Technomouse IQ är i Mac-läge. Upprepa
processen för att återställa inställningarna till Windows-läge.

