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ProduktbeskrivningProduktbeskrivningProduktbeskrivningProduktbeskrivning

En kompakt, stationär trackball för exakt styrning av muspekaren som inte kräver finmotorik. 
Optima Trackball står stadigt och har en låg profil som ger naturlig vila för handen. Optima Trackball är 
idealisk för ett brett spektrum av datoranvändare. 

Med sin robusta konstruktion utan mekaniska delar som riskeras att slitas ut är Optima underhållsfri 
och kan användas i åtskilliga år utan problem. 

EgenskaperEgenskaperEgenskaperEgenskaper    

• Robust konstruktion och ergonomisk design

• Fri från mekaniska delar som riskeras att slitas ut

• Exakt följning och kontroll över muspekaren

• Stor styrkula som rullar friktionsfritt och kräver endast marginell beröring

• Låg profil ger naturlig vila för handen och bekväm användning

• Låsknappar för Vänster/Höger klick och drag-operationer

• Färgkodade nedsänkta knappar för att förhindra oavsiktlig användning

• Uttag för vänster/höger klick via externa kontakter

• Automatisk detektering av PS2 och USB-protokoll

• Enkel "plug and play" installation (inga drivrutiner krävs)

• PC-och Mac-kompatibel.

KompatibilitetKompatibilitetKompatibilitetKompatibilitet

Optima Trackball fungerar med PS2 och USB-kompatibla datorer, inklusive de flesta persondatorer 
(PC) och Apple Macintosh-datorer.  

InstallationInstallationInstallationInstallation    

Se till att datorn är helt avstängd och inte bara i viloläge. Leta reda på det aktuella PS2 eller USB- 
uttaget på datorn och anslut din Optima Trackball (om du använder PS2 uttag på datorn behöver du 
den medföljande USB-PS2-adaptern). Slå på datorn och Optima Trackball konfigureras automatiskt till 
PS2 eller USB-drift och är klar att användas när datorn startas. Inga drivrutiner krävs. 



Underhåll och skötselUnderhåll och skötselUnderhåll och skötselUnderhåll och skötsel    

Din Optima Trackball har inga delar som du behöver underhålla och sköta. Om reparation är 
nödvändig ska enheten returneras till Pretorian Technologies eller till en auktoriserad återförsäljare. 

GarantierGarantierGarantierGarantier    

Din Optima Trackball garanteras mot tillverknings- och komponentfel. 

Obehörig reparation eller ändring/konfiguration, mekanisk påverkan, kontakt med vätska eller 

anslutning till inkompatibel utrustning innebär att garantin upphör att gälla. 
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