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Om Dwell Clicker 2

Dwell Clicker 2 er en Windows applikasjon som lar bruker benytte seg av 
musepekere uten å måtte trykke på knapper. Dwell Clicker 2 er ideelt for brukere 
som benytter seg av alternativ betjening som f.eks. hodepeker eller joystick.
 
Hvordan installere Dwell Clicker 2

1. Last ned Dwell Clicker 2 fra Smartbox sine hjemmesider:
 www.thinksmartbox.com/dwell-clicker

2. Installer Dwell Clicker 2 ved å dobbeltklikke på den nedlastede   
	 installasjonsfilen.	Avhengig	av	hvordan	datamaskinen	din	er	konfigurert		
 vil Dwell Clicker laste ned og installere annen nødvendig software. 

3. For å kjøre Dwell Clicker 2 dobbeltklikker du på snarveien som er lagt inn  
 på skrivebordsbakgrunnen din, eller ikonet i Start Menyen. 
                                                                                                                                       

Dwell Clicker 2 krever:

 • Windows XP med Service Pack 3
 • Windows Vista med Service Pack 2
 • Windows 7 eller senere versjoner

Visse funksjoner krever Windows Vista med Service Pack 2 eller senere 
versjoner.
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Velkommen til Dwell Clicker 2

Når du starter Dwell Clicker 2 for første gang vil du få opp verktøylinjen.
 

Du vil bli informert om at 30-dagers prøveperiode har begynt. Under 
prøveperioden vil du ha tilgang til alle funksjonene i Dwell Clicker 2

Når prøveperioden utgår, og dersom du ikke kjøper Dwell Clicker 2 vil du 
fortsatt kunne benytte deg av Dwell Clicker 2, men en del funksjoner vil ikke 
være tilgjengelige.
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Dwell Clicking

Dwell Clicker 2 lar deg benytte deg av musepekere eller andre 
betjeningsalternativer uten å måtte klikke. Med Dwell klikker du på følgende 
måter:

1. Plasser pekeren der du ønsker å foreta et klikk.
2. La pekeren hvile på skjermen der du ønsker å foreta et klikk. Lengden  
 på tiden det vil ta før klikket aktiveres er justerbart- se Dvele Tid.
3. Etter en viss dveletid vil Dwell 2 Clicker foreta et klikk.
4. Du kan foreta forskjellige typer klikk (f.eks. høyreklikk, venstreklikk etc.)  
 ved å velge fra verktøylinjen hva slags klikk du ønsker å foreta deg. 

Dersom du beveger pekeren vekk fra området pekeren dveler i, vil klikket bli 
kansellert. Størrelsen på dveleområdet er justerbart- se Målområde.
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Visuelt dwell display

Merk: denne funksjonen er ikke tilgjengelig i gratis versjonen.

Underveis i dvelefunksjonen, vil dveletiden indikeres ved en sirkel, jo mer 
fullstendig denne sirkelen blir jo mindre er det igjen av dveletiden. Denne 
sirkelen vil også vise om det er foretatt et assistert klikk, altså om pekeren er 
blitt	flyttet	automatisk	til	der	den	nå	befinner	seg.	Se	Assistert	klikking	for	mer	
info.

Du kan se når Dwell Clicker 2 er i ferd med å foreta et klikk:

1. Når du hviler pekeren på skjermen vil du kunne se en lyseblå sirkel.   
 Hvis du nå foretar små justeringer vil sirkelen følge pekeren, slik at du  
 kan foreta nøyaktige klikk. Hvis du foretar store justeringer    
 med pekeren vil klikket bli kansellert og sirkelen vil forsvinne.

 
2. Når sirkelen blir mørkeblå er dette for å indikere at klikkposisjonen er  
 låst. Hvis du nå foretar små justeringer vil ikke sirkelen bevege   
 seg. Om du derimot gjør store justeringer vil klikket bli kansellert og   
 sirkelen vil forsvinne.

 

3. Når sirkelen er sluttet vil Dwell Clicker gjøre et klikk der du har satt   
 pekeren. Klikket vil være sentrert i midten av sirkelen.
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Assisterte klikk

Merk: denne funksjonen er ikke tilgjengelig i gratis versjonen.

Assisterte klikk er en funksjon som gjør det enklere å klikke på ikoner, meny 
alternativer og andre linker på skjermen.

Dwell Clicker vil automatisk merke felt på skjermen som kan klikkes på, og vil 
da «hoppe» til det alternative som er nærmest pekeren. DVS. at du trenger ikke 
flytte	pekeren	hele	veien.
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Høyreklikk og andre muligheter

Du kan endre hvilken type klikk du ønsker å foreta deg ved å velge fra 
verktøylinjen.

Dwell Clicker vil ikke foreta et klikk når du hviler 
pekeren. Velg en annen type klikk for å avslutte 
hvilemodus. 

Dwell Clicker vil foreta et venstreklikk.

Dwell Clicker vil foreta et høyreklikk.

Dwell Clicker vil foreta et dobbeltklikk.

Dwell Clicker vil holde nede venstreknappen. 
Den første dveleperioden vil starte dra 
funksjonen, den neste dveleperioden vil avslutte 
dra-funksjonen.

Henter frem Windows skjermtastatur.

Viser Dwell Clicker innstillinger.

Hvile  

Venstre trykk

Høyre trykk

Dobbelt trykk

Dra

Skjermtastatur

Innstillinger
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Låse klikkfunksjon

Merk: denne funksjonen er ikke tilgjengelig i gratis versjonen.

Etter et høyreklikk, dobbeltklikk, eller dra-klikk, vil klikktypen automatisk gå 
tilbake til standard venstreklikk.

Dersom	du	ønsker	å	låse	klikkfunksjonen	til	en	spesifikk	klikktype	kan	du	gjøre	
dette. 

For å låse klikkfunksjonen til en bestemt type klikk, velg den klikkfunksjonen 
du ønsker å låse klikket i- to ganger.

Denne klikktypen er ikke valgt.

Dwell Clicker vil foreta denne klikktypen en 
gang, og så gå tilbake til venstreklikk. 

Dwell Clicker vil f.eks. høyreklikke helt til bruker 
velger en annen klikkfunksjon. 

Ikke valgt

Valgt

Låst



9

Innstillinger

For å få tilgang til innstillinger trykker du på Dwell Clicker 2 
innstillingsknappen.

Denne knappen åpner innstillinger:
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Under følger en mer detaljert forklaring av innstillinger.

Målområde
 
Målområde indikerer det område du kan justere pekeren innenfor uten å 
avbryte det aktuelle klikket. Selve målområde kan justeres enten ved å klikke 
på “-“ og “+” knappene, eller ved justere i statuslinjen.

Dveletid
 
Ved å justere dveletiden angir du hvor lenge du ønsker at pekeren skal hvile på 
et ikon før klikket blir aktivert..

Lyd
 
Her kan du velge å skru av eller på om klikk også skal gi tilbakemelding i form 
av lyd.
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Posisjon
 
Ved	å	klikke	på	«Endre	Posisjon»	endrer	du	hvor	verktøylinjen	skal	befinne	seg	
på skjermen.

Automatisk oppstart av Dwell Clicker. 

De to boksene det er mulig å huke av her avgjør hvordan Dwell Clicker 2 
integrer seg med Windows oppsettet til brukeren.
 
 Skrivebord og brukerkontoer. Huk av i denne boksen dersom du   
 ønsker at Dwell Clikcer 2 skal starte hver gang Windows starter.   
 Dersom du har Windows Vista eller senere operativsystemer   
 vil denne boksen også gi deg mulighet til å bruke Dwell Clicker   
 til å svare på forespørsler/gi tillatelser til programmer i Windows.  

 Logg inn
 Huk av denne boksen dersom du ønsker å kjøre Dwell Clicker fra   
 Innloggingsmenyen til PC’en. Merk at dette kun er mulig i Windows   
 Vista eller senere versjoner. 

 Endringer du gjør vedrørende disse valgene vil være gjeldende fra og  
 med neste gang du starter PC’en din. 
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Kjøp av Dwell Clicker 2

Du kan når som helst kjøpe full versjonen av Dwell Clicker 2. For å gjøre dette, 
trykk på Innstillingsknappen:

Når du er i innstillinger trykker du på “Buy Dwell Clicker” 

knappen: deretter “Buy Now”:

Dette vil åpne nettleseren din. Herfra vil du bli bedt om å fylle inn følgende: 
navn, email adresse, og land. På neste side vil du bli bedt om å fylle inn 
kredittkortinformasjon. Når dette er gjort vil Dwell Clicker 2 automatisk 
aktivere	den	nye	lisensen	din.	Avhengig	av	systemkonfigurasjonen	du	benytter	
deg av vil du bli bedt om å svare «Ja/» etter følgende beskjed: 

Kjøpet ditt var vellykket, produktet har blitt lisensiert på denne maskinen.
Ta godt vare på lisenskoden du får oppgitt.
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For å avslutte Dwell Clicker 2

Det er to måter å avslutte Dwell Clicker 2 på:

1.	 Klikk	på	“x”	som	befinner	seg	i	høyre	hjørnet	av	Dwell	Clicker	2		 	
 skjermen:

2. Klikk på «innstillinger» knappen, deretter klikk “Avslutt Dwell Clicker”.
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