RollerMouse Red plus
®

Manual

Takk for at du har gitt oss anledning til å hjelpe deg å arbeide
på en mer komfortabel og effektiv måte. Helt siden 1995 har
Contour Design jobbet hardt med å bygge den beste musen. Det
er derfor med stolthet at jeg kan si at RollerMouse Red er vår
største prestasjon til dags dato. Høyt ansette bransjeeksperter er
enig og ga for første gang den prestisjefylte “red dot”-prisen til en
pekeenhet.

Det du er i ferd med å oppleve er resultatet av mange års hardt
arbeid av vårt fremragende tekniske utviklingsteam. Dette fine
stykket med presisjonsteknikk fra Contour Design er noe du vil ha
glede av i mange år fremover.

Det er mer enn fem år siden vi startet på oppgaven med å bygge
den mest allsidige RollerMouse. Vi ville at den skulle ha den
jevneste og mest presise markørstyringen, så vi fant opp en ny
teknologi som følger bevegelsen innenfra rullestangen. Vi ville
også ha det mest ubesværlige museklikket, så vi eliminerte den
tradisjonelle, mekaniske bryteren og fant opp en metode som gjør
at du selv kan justere lyd og klikkmotstand.

Takk for støtten,

Gi oss gjerne en tilbakemelding om hva du synes via
www.rollermouse.com

Steve Wang
CEO
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RollerMouse Red
Red plus håndleddstøtte
To korte tastaturhevere
To lange tastaturhevere
Bruksanvisning
Nøkkel til å fjerne håndleddstøtten

RollerMouse funksjoner
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Rullestang
Justering av markørhastighet
Kopier
Lim inn
Venstreklikk
Høyreklikk
Scrollhjul
Dobbeltklikk
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Posisjonering av tastatur
Før du setter inn kontakten bør du ta deg tid til å kontrollere
høyden og vinkelen til tastaturet og finne det oppsettet som er
mest komfortabelt for deg. Pakken inneholder tastaturhevere,
, som kan hjelpe deg med å oppnå korrekt vinkel og høyde.
For å oppnå en god ergonomisk posisjon, bør toppen av tastaturet
være i vater.

Eksempel 2 Standard tastatur - toppen av den lange tastaturheveren er i vater

Kort tastaturhever

Lang tastaturhever

De følgende eksemplene viser tre forskjellige måter å plassere
tastaturet på. Dette er vanlige løsninger, men ditt oppsett kan
være annerledes.
Eksempel 3 Tynt tastatur - toppen av den lange tastaturheveren vender ned
Eksempel 1 Tykt tastatur

Kort tastaturhever
4

Kort tastaturhever

Lang tastaturhever

Sette inn tastaturheverne

Skyv enden av den korte tastaturheveren
inn i baksiden av RollerMouse-enheten.

Sett enden på den lange tastaturheveren
over toppen av den korte heveren.
Juster tastaturheverne til foretrukket vinkel
og høyde.
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Kople til en PC/Mac

Bruke rullestangen
Rullestangen
•
•

Plugg RollerMouse Red inn i USB-porten på PC/Mac-en.
La PC/Mac-en få noen sekunder til å installere den.
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har to funksjoner:

Hvis du trykker ned på rullestangen, er det et venstreklikk.
Hvis du flytter rullestangen fra side til side og opp og ned, flytter
du markøren.

Endre markørhastighet

Justere kraften som skal til for å trykke på rullestangen

Trykk på knappen
for å endre markørhastighet. Du kan velge
mellom fem forskjellige hastigheter, fra sakte til rask. Disse
indikeres av lysdioder.

Klikkekraft dreier seg om hvor hardt eller løst man må klikke på
rullestangen for å aktivere klikket.
Du endrer motstanden i klikket ved å trykke ned og holde inne både
knapp
og
i to sekunder. Lysdioden vil vise gjeldende kraftinnstilling.
Slipp knapp
, men fortsett å holde inne knapp
, og bruk scrollhjulet,
, til å endre klikkekraftinnstillingen. Slipp
for å velge gjeldende
innstilling
Merk: Rullestangens klikkefunksjon kan slås av med justeringsmetoden
vist ovenfor, ved å flytte scrollhjulet inntil alle lysdiodene lyser.
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Volumjustering for klikkelyd
Du endrer voluminnstillingen på klikklyden ved å trykke ned og
holde inne både knapp
og
i to sekunder. Lysdioden vil
vise gjeldende voluminnstilling. Slipp knapp
, men fortsett
å holde inne knapp
, og bruk scrollhjulet,
, til å endre
klikkevoluminnstillingen. Slipp
for å velge gjeldende innstilling.

Bytte knapp for “dobbeltklikk”-funksjonen til midtknappen
Du kan endre funksjonen til knapp
fra dobbeltklikk til midtknappfunksjon, ved å holde knapp
og
inne i to sekunder, inntil
lysdiodene blinker bekreftende. Gjentagelse av denne prosessen vil
flytte funksjonen tilbake til dobbeltklikk.

Justering for Mac-operativsystemer
Kopier- og Lim inn-knappene på RollerMouse kan justeres slik
at de kan brukes med Mac-operativsystemer. Trykk på og hold
inne
- og
-knappen i to sekunder for å skifte til Mac-modus.
Lysdioden lengst til høyre vil blinke for å indikere at RollerMouse er
i Mac-modus. Gjentagelse av denne prosessen vil sette den tilbake
til Windows-modus. Lysdioden lengst til venstre vil blinke for å
indikere Windows-modus.
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Red plus håndleddstøtte
Vi anbefaler at du bruker Red plus håndleddstøtten,
, men
hvis du av en eller annen grunn ønsker å fjerne den kan du løfte
forkanten av RollerMouse og la den ligge i din venstre hånd. Sett
nøkkelen for fjerning av håndleddstøtten,
, inn i sporet i høyre
ende av enheten og vri nøkkelen mot klokken.
Hvis du vil sette håndleddstøtten tilbake etter å ha fjernet den, kan
du smekke den inn i sporet foran på RollerMouse Red.
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Du finner mer informasjon på:
www.rollermouse.com

Contour Design, Inc.
10 Industrial Drive
Windham, New Hampshire 03087, USA
Phone: 800-462-6678, 603-893-4556
E-mail: ergoinfo@contourdesign.com
Contour Design Norge AS
Postboks 2188, Grünerløkka
0505 Oslo, Norway
Phone: ++47 21 66 17 16
E-mail: info@contour-design.no
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