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Proficiat met uw nieuwe

Inhoud van de doos

Basisfuncties
Gebruik de rollerbar om de cursor op het scherm te
bewegen. U kunt er ook mee klikken. Gebruik de grote
linkerknop om links te klikken en de grote rechterknop om
rechts te klikken. (Zie het etiket rond de knoppen van uw
RollerMouse Free2).

A. RollerMouse Free2

A. Rollerbar (cursor bewegen en klikken)

B. Geïntegreerde polssteun

B. Kopiëren

C. 2 korte toetsenbordpootjes

C. Links klikken

D. 2 lange toetsenbordpootjes

D. Cursorsnelheid en -nauwkeurig selecteren

E. Gebruiksaanwijzing

E. Scroll wiel en scroll klik

Schuiven/klikken

F. ”One touch” dubbelklikken
G. Rechts klikken
H. Plakken
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Aan de slag
1. Steek de RollerMouse Free2 in een USB-poort van uw

computer. Wacht een ogenblik. Uw computer detecteert het
apparaat. Uw computer geeft aan dat hij een nieuw apparaat
heeft gevonden en dat hij de stuurprogramma’s installeert.
Dit proces duurt gewoonlijk 10 tot 30 seconden.

2. Plaats het toetsenbord op uw RollerMouse Free2.

De voorzijde van het toetsenbord moet parallel met de
rollerbar liggen. Lijn het scroll wiel uit op het middelpunt
van de lettertoetsen van uw toetsenbord. (Op de meeste
toetsenborden bevindt dit zich tussen de ‘G’ en de ‘H’).
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3. Neem de tijd om de hoogte en hoek van uw toetsenbord

aan te passen. Hoe vlakker uw polsen liggen, hoe beter
voor uw lichaam. Als u denkt dat het toetsenbord te laag is,
verhoogt u het door de toetsenbordpootjes aan te brengen
(zie pagina 48 voor hulp).

4. We raden u aan de geïntegreerde polssteun te gebruiken.
Het is een ergonomische methode om uw handen, polsen en
onderarmen vlak te houden. Klik de steun gewoon vast op de
voorzijde van uw RollerMouse Free2.
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Het toetsenbord aanpassen
Om de beste en meest ergonomische typhouding met
uw handen te vinden en de polsen zo vlak mogelijk te
houden, moet u wellicht de hoogte van het toetsenbord
aanpassen. Wij hebben toetsenbordpootjes ontwikkeld
die u kunnen helpen bij het vinden van de juiste hoogte
en hoek, ongeacht het type toetsenbord.

Om de voorzijde van uw toetsenbord 5 mm omhoog
te brengen, bevestigt u de korte pootjes direct op de
achterkant van uw RollerMouse Free2.

Gebruik bevestigingspunt A voor de pootjes als u een
toetsenbord met een numeriek toetsenblok bezit. Als u
een compact toetsenbord (zonder numeriek toetsenblok)
bezit, gebruikt u de alternatieve locatie B dichtbij het
middelpunt van uw RollerMouse Free2.

Als u de voorzijde van uw toetsenbord nog hoger wilt
brengen, bevestigt u de lange pootjes bovenop de korte.
Als u een vlak, maar hoger toetsenbord verkiest, klapt u
de kleine steun op de achterkant van elk lang pootje uit
om uw RollerMouse Free2 aan uw houding aan te passen.
Probeer eerst een aantal combinaties uit om de voor u
meest comfortabele positie te vinden.
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De klikreactie van de rollerbar aanpassen

De eind-detectie helpt de cursor overal te komen

U kunt de druk kiezen waarmee u een muisklik uitvoert. Gebruik
de schuiver voor de klikweerstand onder uw RollerMouse Free2.
Schuif deze tot u de voor u gepaste weerstand vindt.

Als u de rollerbar volledig naar links of rechts hebt bewogen,
maar de cursor eigenlijk nog verder wilt verplaatsen, dan is
dat geen probleem. Duw de rollerbar nog een beetje verder
in de gewenste richting tot u een zachte klik hoort.
Dit activeert de eind-detectie en de cursor wordt naar de
rand van het scherm verplaatst. Laat de rollerbar los als de
cursor zich op de gewenste plaats bevindt.

Start met een hoge rollerbar-weerstand om te vermijden dat u
per ongeluk klikt tijdens het typen. Zodra u gewend bent aan uw
RollerMouse Free2, vindt u het misschien sneller werken met
een zachtere klik (d.i. lagere weerstand).

Als u vindt dat de cursor zich te vaak buiten het bereik van de
rollerbar bevindt, kan het zijn dat de gekozen cursorsnelheid
te laag is voor uw werkwijze. Doe de nodige aanpassingen
zoals op de vorige pagina vermeld.

Klikken

Snel en makkelijk de cursorsnelheid kiezen
Gebruik de driehoekige cursorsnelheidsknop, gelegen tussen
de knoppen Kopiëren en Plakken, om de cursorsnelheid en
nauwkeurigheid te selecteren. U kunt kiezen uit vijf snelheden
van 800 dpi tot 1600 dpi. De reeks van vijf lampjes boven de
knop geeft de huidige cursorsnelheid weer.
Het is beter om te starten met een lagere cursorsnelheid
tot u aan uw RollerMouse Free2 gewend bent.
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Snelheid

Nauwkeurigheid (dpi)

1

800

2

1000

3

1200

4

1400

5

1600

De toetsinstellingen aanpassen

Klikken

In de meeste gevallen hoeft u geen stuurprogramma
te installeren om de zeven functietoetsen te gebruiken.
Met een stuurprogramma is het echter mogelijk om
de functies aan uw voorkeuren aan te passen. Ga naar
www.rollermouse.com/driver voor meer informatie en
uw stuurprogramma te downloaden.
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Ergonomietips
Wat is het beste voor uw lichaam?
1. Plaats uw RollerMouse Free2 en toetsenbord een

stukje van u af zodat uw onderarmen vlak op de tafel
kunnen rusten. Houd uw toetsenbord laag en vermijd
het werken met gebogen polsen. Probeer het gewicht
niet alleen op uw polsen te laten rusten. Gebruik de
polssteun om uw polsen, handen en onderarmen vlak
en op een lijn te houden.

3. Zorg voor een correcte plaatsing van uw RollerMouse
Free2 en laat uw handen, polsen en onderarmen vlak en
ontspannen liggen. Uw ellebogen komen dichter bij uw
lichaam te liggen, wat ontspannen werkt voor uw schouders.
Een centralere lichaamspositie is comfortabeler en dus
veiliger voor uw lichaam. U werkt efficiënter. Daarom biedt
RollerMouse Free2 u een betere manier van werken.

2. Ontdek nieuwe werkwijzen. Gebruik beide handen
en alle vingers om de beweging te verdelen en meer
afwisseling te creëren. Probeer met een hand de cursor
te sturen en met de andere te klikken.
Ga voor meer informatie naar

www.rollermouse.com
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