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RollerMouse Pro3



ROLLERMOUSE PRO3

FUNCTIES

1. Rollerbar
2. Cursorsnelheids LED
3. Kopiëren
4. Plakken
5. Linkerklik
6. Rechterklik
7. Scrollwiel
8. “One touch” dubbelklik

Download het stuurprogramma van
www.contourdesign.nl voor aanvullende 
muisfuncties en specifieke instellingen 
voor Mac.
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POSITIE TOETSENBORD

Controleer de hoogte en de hoek van je 
toetsenbord voordat je de unit aanslu-
it en zoek de instelling die voor jou het 
meest comfortabel is. Stel met behulp 
van de steunen de juiste hoek en hoogte 
in, ongeacht het type toetsenbord dat je 
gebruikt. De spatiebalk van je toetsen-
bord moet net iets boven je rollerbar 
uitsteken. Plaats de voorkant van het 
toetsenbord zo dicht mogelijk tegen de 
rollerbar aan voor een goede ergono-
mische houding.



SPANNING KLIKKRACHT

Je kan de kracht kiezen waarmee je een muisklik 
uitvoert. Gebruik de schuiver voor de klikweerstand 
onder je RollerMouse Pro3. Schuif deze tot je de ge-
wenste weerstand vindt.

KNOP OMZETTEN

Om de functie van de “one touch” dubbelklik knop 
om te zetten van dubbelklikken naar middelste knop, 
houd je deze knop en de cursorsnelheid knop 2 sec-
onden vast tot de LED’s gaan knipperen. Herhaal 
dit proces om terug te keren naar de functie “dub-
belklikken”.



CURSORSNELHEID 

WIJZIGEN

Druk de knop cursorsnelheid in om de 
snelheid van je cursor te wijzigen. Je 
kunt kiezen uit tien snelheden, van lang-
zaam (600 DPI) tot snel (2400 DPI). De 
LED-lampjes laten zien welke snelheid is 
ingesteld.

1) 600 2) 800 3) 1000 4) 1200

5) 1400 6) 1600 7) 1800 8) 2000

9) 2200 10) 2400



GEBRUIKERSINSTEL-

LINGEN

RollerMouse Pro3 heeft verschillende 
modi. Gebruik de volgende toetscombi-
naties om over te schakelen:
• Houd de toetsen 2 en 3 (gelijktijdig) 

gedurende twee seconden inged-
rukt totdat de LED-lampjes gaan 
branden voor het instellen van de 
gewenste modus.

• Blijf toets 2 ingedrukt houden en 
laat toets los. Druk daarna toets 3 
herhaaldelijk in om tussen de ver-
schillende modi te schakelen.

• Laat beide toetsen los als je de ge-
wenste modus hebt bereikt.
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