Användarmanual
Klickbox T7 kontaktlåda

En kontaktlåda för sju manöverkontakter som ansluts via
USB-porten på datorn. Kontaktlådan är en användarvänlig
kommunikationsenhet som förmedlar knappklick och
tangentbordstryck till en dator. Enheten har sju ingångar
för knappar som kan ersätta tangentbordstryckningar eller
klick från en ordinarie musknapp.
Klickbox är en kontaktlåda utvecklad hos Motion Control.

Koppla in Klickbox till datorn
Anslut den medföljande USB-kabeln till
kontaktlådans USB-ingång.
Koppla in USB-kabeln i datorn.
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USB

När den röda lampan övanför USB-ingången
på Klickbox tänds är kontaktlådan färdig att
använda. Den har då standardinställning:
1 — Vänsterklick
2 — Dubbeklick
3 — Enter
4 — Piltangent upp
5 — Piltangent ner
6 — Piltangent höger
7 — Piltangent vänster
Koppla in önskvärt antal manöverkontakter.
Vill du ändra inställningarna för
manöverkontakterna måste programmet för
Klickbox installeras på datorn. Se nästa sida.
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Installera programmet för Klickbox
Klickbox leveraras med standardinställningar,
inställningarna ändras i det medföljande programmet.
För installation på Windows:
Mata in installationsskivan i datorn.
Klicka på Start och sedan Dator. Du får då upp datorns
anslutna enheter, dubbelklicka på DVD-enheten.
Dubbelklicka på ikonen för Klickbox installationsprogram,
Klickbox setup.

Möjliga inställningar för manöverkontakt:
• Högerklick			
• Vänsterklick		
• Mittenklick			
• Dubbelklick		
• Enter

• Piltangent upp
• Piltangent ner
• Piltangent höger
• Piltangent vänster

Installationen startas. Godkänn installationen om en
dialogruta kommer upp på skärmen. När en ikon för
programmet skapas på skrivbordet är programmet
installerat.
Starta programmet genom att dubbelklicka på ikonen
för Klickbox på datorns skrivbord. I programmet kan du
göra inställningar för respektive manöverkontakt som är
inkopplad i kontaktlådan.
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Ändra inställningarna i Klickbox
Öppna programmet för Klickbox. Här
ändras inställningarna för resprktive
manöverkontakt.

Knappar

Inställningsläge för
manöverkontakter

Scroll

Hjälp

Om Klickbox

Ej aktiv i denna
Anslutning och Information om
version av Klickbox felsökning
produkten

OBS!
Kontaktlådan måste vara inkopplad i datorn!

Alla inställningar sparas automatiskt i
kontaktlådan när du ändrar dem.
Användningen av Klickbox är oberoende av
programmet, kontaktlådan kan användas i
valfri dator.

Anslutning

Grön - ansluten
Röd - ej ansluten

Knapp

Välj knappfunktion för
respektive manöverkontakt

Avsluta

Klicka för att
stänga programmet
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Kontakt
Motion Control

Hemsida: www.motioncontrol.se
E-post: hjalpmedel@motioncontrol.se
Tfn: 021-44 85 000
Klickbox T7 kontaktlåda produceras och utvecklas
hos Motion Control. Dina synpunkter och frågor är
viktiga i vårt arbete. Kontakta oss gärna!
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