•	8 knappar som enkelt kan ändras med programmet MTKeys
•	Stor styrmatta med förstärkt och mer exakt scroll- och pekfunktion
•	Ny scrollfunktion med knappar för upp- och nedscrollning

Trådlös
om du vill!

•	Funktion för textsträng på upp till 254 tecken, som du med ett
enkelt knapptryck klistrar in i dokumentet
• 1500 dpi – reglerbar inställning
• Uppladdningsbart batteri
• Utbytbara och avtorkningsbara handledsstöd

Mousetrapper prime
Trådlös ergonomi med hög prestanda
Mousetrapper är ett ergonomiskt alternativ till den traditionella datormusen. Genom att
variera din arbetsställning avlastar du dina axlar och armar. Då undviker du att få besvär med värk i muskler och leder. Med Mousetrapper kan du arbeta mer varierat och
alternera mellan båda händerna och alla fingrarna. Det ger dig den omväxling i arbetet
som du behöver. Använd en Mousetrapper som passar dig och din arbetssituation och
placera den tillsammans med ett tangentbord med rak kant. Då har du tagit ditt första
steg mot en mer ergonomisk arbetsplats. För det är när du slipper ha ont som du presterar och mår som bäst.

Art.nr: SMT 607
Färg: Svart
Vikt: 708 g

Bredd: 470 mm
Höjd: 20 mm
Djup: 110 mm

Så här kommer du igång
med din Mousetrapper
Följ instruktionerna noga för att din Mousetrapper ska fungera på
bästa sätt.
1. Gå in på www.minmousetrapper.se och registrera din produkt.
2. Första gången du använder din Mousetrapper prime ska du börja
med att ladda batteriet fullt. Det gör du genom att koppla in din
Mousetrapper med den medföljande kabeln till en av datorns
USB-portar. När batteriet är fullt kan du använda produkten trådlöst. Du kan alltid använda den ansluten med kabel.

Anslutning med kabel
(USB-anslutning)
1. Starta datorn om den inte redan är påslagen.
2. Anslut den medföljande kabeln till uttaget på vänster sida
av din Mousetrapper och den andra änden till en av datorns
USB-portar.

Trådlös anslutning
(USB-mottagare)
1. Starta datorn om den inte redan är påslagen.
2. Ta ut USB-mottagaren som är placerad på höger undersida av
Mousetrapper prime.
3. Anslut USB-mottagaren i en av datorns USB-portar.
4. Avvakta 5 sekunder och rör sedan på styrmattan för att finna
muspekaren.
5. Om den inte har kommit igång – vänta ytterligare en liten stund.

Placering
Mousetrapper prime placeras mellan dig och tangentbordet, för att
du ska få stöd för dina handleder och lätt kunna nå styrmattan med
fingrarna eller tummarna. Det gör din Mousetrapper bekväm och
lättmanövrerad för både höger- och vänsterhänta.

Justera höjden
Tangentbordsunderlägget som är fäst i din Mousetrapper, går att
placera i två lägen:
Under tangentbordet – vid användning av lågt tangentbord
Under Mousetrapper – vid användning av högre tangentbord

Rengöring
För att undvika att smuts och damm försämrar funktionerna i din
Mousetrapper prime, bör styrmattan rengöras regelbundet med
Mousetrappers rengöringsservett. Stäng av din Mousetrapper eller
datorn innan rengöring. Handledsstödet på Mousetrapper prime kan
rengöras med Liv ytdesinfektion 70, Daxs Ytdesinfektion Plus, Des
45+ ytdesinfektion, Daxs Alcogel eller 85 % sprit. Rengörs ej med
aceton.

Systemkrav
Mousetrapper prime är kompatibel med följande operativsystem:
Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Mac OS X.

Support och information
Om du har några frågor gällande din Mousetrapper är du välkommen
att kontakta vår support under kontorstid. Tel: +46 (0) 8 730 12 24,
e-post: support@mousetrapper.se. På vår hemsida hittar du svar på
vanliga frågor.
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Funktioner
Din Mousetrapper prime har förprogrammerade standardfunktioner för knappar och matta. Samlad information om standardfunktionerna hittar du i förpackningen samt på undersidan
av din Mousetrapper.

Ändra knapparnas funktioner
Du kan enkelt programmera om knapparna och
styrmattan med hjälp av programmet MTKeys,
som du laddar ner gratis under ”Hämtningsbara
filer” på www.mousetrapper.se.

Scroll
Mousetrapper prime har två funktioner som möjliggör scroll.
Scroll med knappar – Knapparna som är placerade i mitten
längst ned på Mousetrapper prime har en scrollfunktion. Den
övre knappen scrollar upp och den nedre knappen scrollar ned.
Scroll med styrmattan – Sätt fingret vid styrmattans högerkant och dra uppåt eller nedåt. När scrollningen har aktiverats,
kan styrmattan fortsätta rullas uppåt eller nedåt utan att något
finger behöver vara kvar vid kanten. Detta möjliggör mycket
effektiv scrollning i långa dokument. Så länge du fortsätter att
röra mattan så förblir den i scrolläge. Scrollningen upphör när
styrmattan stannar.

Styrmattan
Vänsterklick med styrmattan – Placera fingret var som helst
på styrmattan och tryck lätt tills ett klick hörs.
Dubbelklick med styrmattan – Tryck lätt nedåt två gånger.
Håll kvar fingret på mattan när du trycker.
Styrmattans ändlägesavkänning – När styrmattan har hamnat i ändläge (åt sidan) förflyttas markören automatiskt ut till
sidan av skärmen. Detta blir aktuellt framförallt när pekarhastigheten är satt på ”långsam”. Du kan stänga av denna funktion
med hjälp av programmet MTKeys.

