• 8 knapper som enkelt kan endres med programmet MTKeys
• Stor styreplate med forsterket og mer nøyaktig rulle- og pekefunksjon
• Ny rullefunksjon med knapper for opp- og nedrulling

Trådløs
hvis du vil!

• Funksjon for programmering av tekststreng på opp til 254 tegn, som
du med et enkelt knappetrykk limer inn i dokumentet
• 1500 dpi – regulerbar innstilling
• Oppladbart batteri
• Utskiftbare og avtørkbare håndleddstøtter

Mousetrapper prime
Trådløs ergonomi med høye ytelser
Mousetrapper er et ergonomisk alternativ til den tradisjonelle datamusen. Ved å variere arbeidsstillingen avlaster du skuldre og armer. Du unngår å få problemer med
vonde muskler og ledd. Med Mousetrapper kan du arbeide mer variert og veksle
mellom begge hender og alle fingrene. Det gir deg den variasjonen i arbeidet som du
trenger. Bruk en Mousetrapper som passer deg og din arbeidssituasjon, og plasser
den sammen med et tastatur med rett kant. Da har du tatt ditt første skritt mot en
mer ergonomisk arbeidsplass. For det er når du slipper å ha plager at du presterer og
trives best.

Art.nr: SMT
933 607
Farge: Svart
Vekt: 708 g

Bredde: 470 mm
Høyde: 20 mm
Dybde: 110 mm

Slik kommer du i gang
med din Mousetrapper
Følg instruksjonene nøye slik at din Mousetrapper fungerer på beste
måte.
1. Gå inn på www.mymousetrapper.com og registrer ditt produkt.
2. Første gang du bruker din Mousetrapper prime skal du starte med
og full lade batteriet. Sett i medfølgende kabel i en USB-port på datamaskinen og du kan nå bruke din Mousetrapper prime med kabel.
Om du vil kan du bruke den trådløs – da begynner du med å full
lade batteriet. Når batterilampen lyser grønt har du full ladning. Sett
da den medfølgende USB-mottakeren i en av datamaskinens USBport. Koble så ut ladekabelen og bruk Mousetrapper prime trådløst.

Tilkobling med kabel
(USB-tilkobling)

Dobbeltklikk

Høyreklikk

Zoom inn

Zoom ut

Styreplate og
venstreklikk

Rulle

Kopier

Lim inn

Rulle ned

Rulle opp

Funksjoner

1. Start datamaskinen hvis den ikke allerede er på.
2. Koble den medfølgende kabelen til uttaket på venstre side av
din Mousetrapper og den andre enden til en av datamaskinens
USB-porter.

Din Mousetrapper prime har forhåndsprogrammerte standardfunksjoner for knapper og styreplate. Fullstendig informasjon
om standardfunksjonene finner du i forpakningen og på undersiden av din Mousetrapper.

Trådløs tilkobling
(USB-mottaker)

Endre knappenes funksjoner

1. Start datamaskinen hvis den ikke allerede er på.
2. Ta ut USB-mottakeren som er plassert til høyre på undersiden
av Mousetrapper prime.
3. Koble til USB-mottakeren i en av datamaskinens USB-porter.
4. Vent i 5 sekunder og berør deretter styreplaten for å finne
musepekeren.
5. Om Mousetrapper ikke har startet – velg å kontakte kabelen og
USB-mottakeren samtidig i datamaskinen. Lad batteriet. For å få
full lading – la kabelen være koblet til i ca. 6 timer. Ta deretter ut
kabelen og arbeid trådløst.

Plassering
Mousetrapper prime skal plasseres mellom deg og tastaturet slik at
du får støtte for hendene og enkelt kan nå styreplaten med fingrene
eller tomlene. Det gjør din Mousetrapper komfortabel og enkel å
bruke for både høyre- og venstrehendte.

Justere høyden
Tastaturunderlaget som er festet i Mousetrapper,
kan plasseres i to stillinger:

Du kan enkelt omprogrammere knappene og styreplaten ved hjelp av programmet MTKeys, som
du laster ned gratis under ”Nedlastbare filer” på
www.mousetrapper.com.

Rulle
Mousetrapper prime har to funksjoner som gjør det mulig å rulle.
Rulle med knapper – Knappene som er plassert i midten nederst på Mousetrapper prime har en rullefunksjon. Den øvre
knappen ruller opp og den nedre knappen ruller ned.
Rulle med styreplaten – Sett fingeren ved styreplatens høyre
kant og dra oppover eller nedover. Når rullingen er aktivert
kan man fortsette å rulle opp eller ned med styreplaten uten
at fingeren trenger å være plassert ved kanten. Dette muliggjør
meget effektiv rulling i lange dokumenter. Så lenge du fortsetter å berøre styreplaten, vil den være i rullemodus. Rullingen
stopper nå styreplaten ikke brukes.

Styreplate
Venstreklikk med styreplaten – Plasser fingeren hvor som
helst på styreplaten og trykk lett ned til du hører et klikk.

Under tastaturet – ved bruk av et lavt tastatur
Under Mousetrapper – ved bruk av høyere tastatur

Dobbeltklikk med styreplaten – Trykk lett ned to ganger. La
fingeren hvile på platen mens du trykker.

Rengjøring

Styreplatens endeposisjonsregistrering – Når styreplaten
har kommet til endeposisjonen (til siden) forflyttes markøren
automatisk ut til siden av skjermen. Dette er først og fremst
aktuelt når pekerhastigheten er stilt inn til ”langsomt”. Du kan
slå av denne funksjonen ved hjelp av programmet MTKeys.

For å unngå at smuss og støv svekker funksjonene i din Mousetrapper
prime, bør styreplaten rengjøres regelmessig med Mousetrappers rengjøringsserviett. Slå av Mousetrapper eller datamaskinen før rengjøring. Håndleddstøtten på Mousetrapper prime kan også rengjøres
med Liv overflatedesinfeksjon 70, Daxs overflatedesinfeksjon Plus, Des
45+ overflatedesinfeksjon eller 85 % sprit. Må ikke rengjøres med aceton.

Systemkrav
Mousetrapper prime er kompatibel med følgende operativsystemer:
Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows
Vista, Windows 7, Windows 8 og Mac OS X.

Support og informasjon
Hvis du har spørsmål om din Mousetrapper, er du velkommen til å
kontakte vår support i kontortiden. Tlf.: +46 (0) 8 730 12 24, e-post:
support@mousetrapper.se. På www.mousetrapper.com finner du
svar på vanlig spørsmål.

