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Förpackningen innehåler
1. RollerMouse Pro3
2. Två korta tangentbordsstöd
3. Två långa tangentbordsstöd
4. Användarhandbok
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RollerMouse funktioner
A. Rullstav
B. Markörhastighet LED
C. Val av markörhastighet
D. Kopiera
E. Klistra in
F. Vänsterklicka
G. Högerklicka
H. Scrollhjul
I. Dubbelklicka med ett klick

För fler funktioner och specifika inställningar 
för Mac, vänligen ladda ner vår drivrutin från 
www.contourdesign.com



Placering av tangentbordet
Innan du ansluter tangentbordet till datorn, kontrollera tangentbordets höjd 
och vinkel, och justera det så att det passar dig.  Ställ in lämplig 
höjd och vinkel med hjälp av tangentbordsstöden. Mellanslagstangenten 
på tangentbordet ska vara en aning högre placerad än rullstaven. För en 
ergonomisk arbetsställning bör tangentbordet placeras så nära rullstaven som 
möjligt.

Tangentbordet är särskilt framtaget för RollerMouse och har samma höjd som 
rullstaven. Du kan enkelt justera tangentbordet till den vinkel som passar dig 
bäst: framåtlutat, plant eller bakåtlutat.

Framåtlutat tangentbord

Plant tangentbord Bakåtlutat tangentbord



Passa in skårorna på det långa och korta stödet         och         och tryck 
samman dem tills du hör att de klickar ihop.

Montera tangentbordsstöden
Placera tangentbordsstödets ände         i spåret på baksidan 
av RollerMouse Pro3.
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Ansluta till en dator
Anslut RollerMouse Pro3 till datorns USB-port. Vänta en liten stund medan 
datorn hittar och installerar enheten automatiskt.

Anpassa rullstavens klick-reaktion

Click Forc e
Tension
Adjustment

Det går att ställa in hur mycket kraft som ska användas för att klicka på 
rullstaven. Använd skjutreglaget för ”klick-kraft” på undersidan av RollerMouse 
Pro3. Flytta reglaget tills du hittar den inställning som passar dig.

HighLow



Rullstaven         har två funktioner:

• Tryck på rullstaven för att vänsterklicka. 
• Flytta markören genom att föra rullstaven från 

sida till sida och fram och tillbaka.

Använda rullstaven
A

A



Ändra markörens hastighet
Tryck på knappen         för att ändra markörhastigheten. Det finns tio 
hastigheter att välja mellan, från långsam (600 dpi) till snabb (2400 dpi). 
Indikatorlamporna visar vilken hastighet du valt.

2200 DPI



Användarinställningar
RollerMouse Pro3 har tre lägen. PC-läge, Mac-läge och HID-läge (för Linux). 
Använd nedanstående tangentbordskommandon för att ställa in rätt 
operativsystem.

• Håll ner knapparna         och         i två sekunder tills LED-lamporna för de 
olika lägena blinkar. 

• Fortsätt hålla ner          men släpp upp         . Klicka sedan på         för att 
växla mellan de olika lägena. 

• Släpp båda knapparna när önskat läge ställts in.
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Olika Lägesinställningar
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PC- Läge MAC-Läge HID-Läge

LED-lamporna tänds 
från vänster till höger                 

LED-lamporna 
tänds från höger till 

vänster     

LED-lamporna tänds 
från sidorna och in 

mot mitten



For more information please visit:
www.contourdesign.com

Contour Design, Inc. 
10 Industrial Drive
Windham, New Hampshire 03087, USA
Phone: (603) 893-4556
Email: ergoinfo@contourdesign.com

Contour Design Nordic A/S
International House
Center Boulevard 5
2300 Copenhagen S. Denmark
Phone: +45 32 46 11 20
Email: info@contour-design.com

Tested to comply with FCC 
and IC standards

Garanti
Vi på Contour Design strävar efter att tillverka produkter av högsta 
kvalitet. Contour Design har en garanti på två år från inköpsdatum. 
Om produkten är defekt på grund av tillverkningsfel kommer vi att 
byta ut produkten. Om du har tappat produkten, spillt vätska på den 
eller skadat den på annat sätt gäller inte garantin.

Om du plockar isär din RollerMouse är garantin inte längre giltig!
OBS!

Ändra dubbelklickknappen till mittknappsfunktion
Om du vill ändra dubbelklickknappen        så att den fungerar som en 
mittknapp, håll knapparna         och         nertryckta i två sekunder, tills lampan 
blinkar. Upprepa knapptryckningen för att återgå till dubbelknappsfunktion.
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För mer information, besök:
www.contourdesign.com

Contour Design Sverige AB

Oceangatan 3
252 25 Helsingborg
Sverige

Tel.: +46 42 400 44 10
Email: info@contour-design.com

Testat enligt FCC-standard


