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Takk for at du har valgt Well Mouse som ergonomisk mus.

Med Well Mouse får du svært mange funksjoner som forenkler din hverdag - 
økt effektivitet og redusert risiko for slitasjeplager.

Scrolleområde for venstre hånd 
- beveg én finger på styreflaten langs linjen
- aktiveres i programvaren

Berøringstast - sakte modus
(LED-lys indikerer aktivitet)

Berøringstast - kopiere
(LED-lys indikerer aktivitet)

Scrolleområde - beveg én 
finger på styreflaten langs linjenStyreflate laget i glass

Berøringstast - lim inn
(LED-lys indikerer aktivitet)

Berøringstast - dobbeltklikk
(LED-lys indikerer aktivitet)

HøyreklikkScrolle - opp/nedVenstreklikk

Ergonomisk, avtagbar 
håndleddstøtte

Ergonomisk, avtagbar 
håndleddstøtte



FORDELER OG EGENSKAPER

• Enkelt renhold for reduksjon av smitte

• Svært lav ergonomisk datamus – enkel å ta med på reise

• Dpi og hastighet: Det som begrenser musepekerens 
   hastighet er fingerens bevegelse og lysets hastighet

• Styrefunksjon: Styreflate i glass

• Passer til både PC og Mac

• Tilkobling: USB kabel

Plasser din Well Mouse mellom deg selv og tastaturet. Sørg for at styreflaten og mellomrom-
tasten på tastaturet er sentrert rett foran deg. Plugg kabelen inn i USB-porten på datamaskinen 
og vent et lite øyeblikk til datamaskinen har funnet enheten.



Tapp
Tapp betyr en rask berøring hvor som helst på styreflaten

Bevege pekeren
Beveg fingertuppen på styreflaten

Klikk
Tapp én gang på styreflaten

Dobbeltklikk
Dobbel-tapp på styreflaten for å velge et ord.
Denne bevegelsen vil også åpne en fil eller et program

Merke et område
Trippel-tapp på styreflaten for å velge et avsnitt

Høyreklikk
Tapp lett én gang på styreflaten, med to fingre

Scrolle med to fingre
Skyv med to fingre opp eller ned i senter av styreflaten

Klyp for å zoome
Beveg to fingre fra hverandre for å zoome inn og sammen 
for å zoome ut

Sveipe
Beveg to fingre i den retningen du ønsker å sveipe
- som når du blar i en bok

Sakte modus
Tapp øvre venstre berøringstast én gang for å aktivisere 
funksjonen, så vil markøren bevege seg meget sakte. Tapp 
øvre venstre berøringstast igjen for å deaktivere
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Din Well Mouse bruker optisk sensorteknologi. På 
grunn av risikoen for å bryte lysstrålen anbefaler 
vi at du holder styreflaten fri for gjenstander som 
armbånd, halskjeder, skjorteermer, papir osv.

ERGONOMI

For å oppnå en belastningsfri og ergonomisk stilling skal du 
plassere Well Mouse og et tastatur, gjerne Well Writer Key-
board nær deg. Denne posisjonen gir støtte til håndleddene 
og enkel tilgang til styreflaten uten unødvendig belastning 
på armer og skuldre. En underarmstøtte fra Kenson kom-
pletterer din Well Mouse svært godt.

HVORDAN BRUKE WELL MOUSE?

Styreflate: Din Well Mouse har en styreflate med glatt 
glassoverflate som lar deg bevege markøren og utføre andre 
funksjoner med letthet. I hvert hjørne av styreflaten finnes 
det en berøringstast – et område som er tildelt funksjoner. 
Disse områdene kan likevel brukes til styring, forutsatt at 
markøren er i bevegelse.

Scrollefunksjon: Scrollefunksjonen er markert med tydelige 
«opp-ned» piler på styreflaten for vertikal scrolling. 
Knapper: Under styreflaten har du knapper for klikk, scroll 
opp/ned og høyreklikk.

LED-lys: Lyset indikerer aktivitet.

RENGJØRING AV WELL MOUSE

Koble fra Well Mouse før rengjøring. Bruk en rengjøringsklut 
i mikrofiber lett fuktet med vann og mild såpe. Om ønskelig 
kan mildt såpevann erstattes av desinfiseringsmidler og gel 
med opp til 70% alkohol.
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Produktnavn: KENSON Well Mouse
Barcode: 7090039080527

Se Kenson.no for mer informasjon 
om Well Mouse


