
Mousetrapper er et ergonomisk alternativ til den traditionelle computermus. Ved at 
variere din arbejdsstilling aflaster du dine skuldre og arme. På den måde kan du mi-
nimere gener og smerter i muskler og led. Med Mousetrapper kan du arbejde mere 
varieret og skifte mellem begge hænder og alle fingrene. Det giver dig den afveksling 
i arbejdet, som du har behov for. Anvend en Mousetrapper, som passer til dig og din 
arbejdssituation, og placer den sammen med et tastatur med lige kant. Så har du 
taget dit første skridt mod en mere ergonomisk arbejdsplads. For det er, når du ikke 
har smerter, at du yder dit bedste.

Mousetrapper prime 
 Trådløs ergonomi med høj ydeevne

Art.nr: SMT 607 
Farve: Sort 
Vægt: 708 g

Bredde: 470 mm
Højde: 20 mm
Dybde: 110 mm

Trådløs 
hvis du vil!

•  8 forprogrammerede knapper som nemt kan ændres  
med programmet MTKeys

•  Stor styremåtte med forbedret og mere præcis scroll-  
og pegefunktion

• Ny scroll-funktion med knapper til at scrolle op og ned

•  Mulighed for programmering af tekststreng på op til 254  
tegn som du, med et enkelt tryk, sætter ind i dokumentet

• 1500 dpi – kan justeres

• Genopladeligt batteri

• Udskiftelige og aftørringsbare håndledsstøtter

det ergonomiske alternativ til musen



Funktioner 
Din Mousetrapper prime har forprogrammerede standardfunk-
tioner til knapper og måtte. Du finder den samlede information 
om standardfunktionerne i emballagen samt på undersiden af 
din Mousetrapper. 

Skift af knappernes funktioner
Du kan nemt omprogrammere knapperne og sty-
remåtten ved hjælp af programmet MTKeys, som 
du gratis kan hente under ”Filer til download” på 
www.mousetrapper.com. 

Scroll-funktion  
Mousetrapper prime har to funktioner, som muliggør scroll. 

Scroll via knapper – Knapperne, der er placeret i midten længst  
nede på Mousetrapper prime, har en scroll-funktion. Den øver-
ste knap scroller opad, og den nederste knap scroller nedad. 

Scroll via styremåtten – Sæt fingeren ved styremåttens højre 
kant, og før den opad eller nedad. Når scroll er aktiveret, kan 
styremåtten fortsat scrolles opad eller nedad, uden at fingeren 
skal forblive ved kanten. Dette muliggør mere effektiv scroll i 
lange dokumenter. Så længe du fortsat berører måtten, forbliver  
den i scroll-tilstand. Scroll ophører, når styremåtten stopper.

Styremåtten
Venstreklik med styremåtten – Placer fingeren hvor som 
helst på styremåtten og tryk, indtil du hører et klik.

Dobbeltklik med styremåtten – Tryk let ned to gange. Hold 
fingeren på måtten, når du trykker.

Styremåttens registrering af endestop – Når styremåtten er 
havnet ved endestoppet (i siden), flyttes markøren automatisk 
ud til siden af skærmen. Dette bliver især aktuelt, når markør-
hastigheden er angivet til ”langsom”. Du kan afbryde denne 
funktion ved hjælp af programmet MTKeys.
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Sådan kommer du i gang  
med din Mousetrapper
Følg vejledningen nøje, så din Mousetrapper kommer til at fungere 
bedst muligt.

1.  Gå ind på www.mymousetrapper.com og registrer dit produkt. 

2.  Første gang du anvender din Mousetrapper prime, skal du be-
gynde med at oplade batteriet helt. Det gør du ved at koble din 
Mousetrapper til en af computerens USB-porte via det med-
følgende kabel. Når batteriet er helt opladet, kan du anvende 
produktet trådløst. Du kan altid anvende produktet tilsluttet via 
et kabel.

Tilslutning via kabel  
(USB-tilslutning)
1. Tænd for computeren, hvis den ikke allerede er tændt.

2.  Slut det medfølgende kabel til stikket i venstre side af din Mouse-
trapper og den anden ende til en af computerens USB-porte.

Trådløs tilslutning  
(USB-modtager)
1. Tænd for computeren, hvis den ikke allerede er tændt.

2.  Tag USB-modtageren ud. Den er placeret på undersiden  
til højre på Mousetrapper prime.

3. Slut USB-modtageren til en af computerens USB-porte.

4.  Vent 5 sekunder, og bevæg derefter styremåtten for at finde 
musemarkøren.

5. Er den ikke klar, skal du vente et øjeblik.

Placering
Mousetrapper prime placeres mellem dig og tastaturet, så du får 
støtte til dine håndled og let kan nå styremåtten med fingrene eller 
tommelfingrene. Det gør din Mousetrapper bekvem og letbevægelig 
for både højre- og venstrehåndede.

Justering af højden
Tastaturunderlaget, som er fastgjort til din Mousetrapper,  
kan placeres på to måder:

Under tastaturet – ved anvendelse af lavt tastatur
Under Mousetrapper  – ved anvendelse af højere tastatur

Rengøring
For at forhindre snavs og støv i at reducere funktionerne i din 
Mousetrapper prime bør styremåtten rengøres regelmæssigt med 
Mousetrappers renseserviet. Sluk for din Mousetrapper eller com-
puteren før rengøring. Håndledsstøtten på Mousetrapper prime kan 
rengøres med Liv desinfektionsmiddel 70, Dax desinfektionsmiddel 
Plus, Des 45+ desinfektionsmiddel, Daxs Alcogel eller 85 % sprit. Må 
ikke rengøres med acetone.

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 information
Har du spørgsmål om din Mousetrapper, er du velkommen til at kon-
takte vores support i åbningstiden. Tlf: +46 (0) 8 730 12 24, e-mail: 
support@mousetrapper.se. På vores hjemmeside finder du svar på 
de mest almindelige spørgsmål.


