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Fördelar med
Generellt för ergonomiskt styrdon

• Ger centrerad och ergonomisk arbetsställning.
• En mus som förebygger och avhjälper spänningar och smärta i armbåge, axlar och nacke.

Form
•
•
•
•

Unik ergonomisk utformning och design.
Vingformen ger en naturlig position och ett ergonomiskt rörelsemönster.
Mjuka handledsstöd att vila händerna på.
Avtagbara och utbytbara handledsstöd, vilka enkelt kan regöras.

Teknik

• USB godkänd sladdanslutning
• Inga rörliga delar i enheten vilket gör den tålig och slitstark.
• Optisk teknik som möjliggör funktioner, gester och rörelser som vi är vana vid
från mobiler och surfplattor.
• Möjliggör styrning med annat än fingrarna, såsom stylus, vantar, handskar
eller protes med en bredd mer än 7mm.
• Remote - mjukvaran i produkten uppgraderas automatiskt vid nedladdning.
• Passar PC och Mac

Funktion

• Zooma - förstora och förminska med ett enkelt handgrepp.
Dra ihop och dra isär tumme och pekfinger.
• Förflytta markören mellan flera skärmar genom att dra markören till den skärm du
önskar arbeta på. Den förflyttar sig steglöst mellan skärmarna.
• Hög precision och mjukhet i musrörelserna. Du hamnar där du vill
• Glaset ger touchplattan en friktionsfri musrörelse
• Bläddra mellan bilder med en svepande tvåfingerrörelse; swipe
• Välj den scrollrörelse som passar dig bäst – vi erbjuder dig 3 olika.
o Kantscroll – rör på plattan bredvid kantmarkeringen med ett finger
o Tvåfingerscroll - använd två fingrar mitt på touchplattan horisontellt eller
		 vertikalt för förflyttning
o Knappscroll - använd mittenknappen för att scrolla upp eller ned
• Stor touchplatta för enkel musförflyttning
• Mjukvara för att anpassa funktionerna och inställningarna efter dina önskemål
• Knapparna - Klick, scroll upp/ned och högerklick
• Touchknappar för närhet till funktioner vi använder frekvent
• Markera snabbt ett sammanhängande stycke, genom att göra tre snabba ”tap” på texten.
• Dubbelklick fungerar som du är van vid. Gör två snabba” tap” på ordet du önskar markera
eller ikonen du önskar öppna.
• Sätt ned två fingrar var som helst på glasytan och högerklick-menyn blir synlig.

Sammantaget 4 egenskaper för Optapad:

• Funktioner, gester och rörelser, som vi är vana vid från mobiler och surfplattor.
o Zoom
o Förflyttning mellan flera bildskärmar
o Swipe
• Inga rörliga delar i enheten gör den tålig och slitstark.
• Med optisk teknik som ger musen en unik precision och följsamhet
• Mjukvara för att anpassa funktionerna och inställningarna efter dina önskemål

