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För mer information – www.kondator.se

OPTAPAD®  är en ergonomisk mus som ger dig en naturlig arbetsställning. Den centrerade 
touchplattan och de mjuka vingformade handledsstöden hjälper dig att hitta en avspänd 

hållning. Likaså förstorar du enkelt både text och bild, för bästa synergonomi! Handledsstöden 

är avtagbara och utbytbara. För att styra pekaren använder du valfritt finger på 

touchplattan. Optapad använder sig av den optiska multisensing- teknologin zForce®, 

som innebär att sändare skickar ut plana ljusfält över touchplattan. När ljusstrålarna i dessa fält 

bryts, t.ex. när du sätter ner ditt finger, registreras det av detektorer. Det ger en väldigt bra 

precision och gör att du kan använda rörelser som du känner igen från telefoner och 

surfplattor – t.ex. tap, scroll, pinch och swipe. Knapparna och zonerna för touchknapparna ger 

dig tillgång till de kommandon du oftast använder. Samtliga 8 knappar är programmerbara 

enligt dina önskemål.
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1. Touchplatta av glas, förstora text och bild, flytta 
markören mellan bildskärmar. 

2. Ergonomiskt vingformat handledsstöd
3. Touchknapp – funktion för långsam markör 

(vänster) och dubbelklick (höger)
4. Touchknapp – kopiera (vänster) klistra in (höger)
5. Klicka
6. Scrolla uppåt och nedåt
7. Sekundärklicka – högerklicka
8. Scrollzon – upp, ned eller i sidled 

Artikelnamn ..............................................................................................................................Optapad
Typ av produkt  ......................................................................................... Centrerad ergonomisk mus
Artikelnummer ............................................................................................................................161102
Serienummer .................................................................................................. Se etikett på produkten
Garanti  ................................................................................................................ 2 år från inköpsdatum
Färg  ........................................................................................................................... Svart och silvergrå
Material . .........................................................................  Plast, aluminium, glas och PU-belagd textil
Mått  ............................................................................................... L: 480 mm, B: 110 mm, H: 17,2 mm
 Höjd framkant: 9,7 mm, höjd bakkant: 17,2 mm
Vikt  ................................................................................................................565 g (inkl. kartong 700 g)
Anslutning . ...................................................................................... 1,5 m sladd med USB-anslutning
Operativsystem  ..................................... Windows 7, 8 och 10, Apple OS X (Yosemite eller senare)
Teknik  ................................................................................  Optisk multisensing-teknologi – zForce®
Styrfunktion  ...........................................................................................................Touchplatta av glas
Antal knappar  .................................................................................................. 8 st (programmerbara)
Mjukvara ................ Gratis mjukvara (Windows och OS X) för individuella inställningar och profiler
Dpi och hastighet Det som begränsar muspekarens hastighet är fingrets rörelse 
 och ljusets hastighet
Design  .........................................................................................................Sten Rundberg Design AB
Distributör ........................................................................................................................ Kondator AB
Tillverkningsland  ......................................................................................................................Sverige


