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• Gridpad fingerguide
• To monteringsskruer
• Skrutrekker
• Installasjonsveiledning

Pakkens innhold1
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Gridpad fingerguide er tilpasset din Gridpad og hjelper deg med 
å treffe mer presist i ditt oppsett.

Denne veiledningen vil vise deg hvordan du monterer og bruker 
den i Grid 3.

Montering av fingerguide har to hoveddeler.

Det er lurt å tilpasse Grid 3 før du monterer fingerguiden da 
den kan hindre deg i å finne menylinjen uten tilgang til eksternt 
tastatur og mus.

Verktøy som kreves

Skrutrekker
Klut

Kom i gang 2
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Installasjon av fingerguide

1.  Slå av Gridpad’en (Start meny - Avslutt)

2.  Plasser Gridpad’en på et flatt underlag med skjermen mot  
 deg. Legg gjerne noe under for å beskytte Gridpad’en.

3.  Fest fingerguiden over toppen av Gridpad’en som vist.

4.  Trykk fingerguiden forsiktig inntil Gridpad’en og se at  
 skruehullene passer til Gridpad’en i bunnen.

3
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5. Sett inn skruene i de to hullene langs bunnen av  
 Gridpad’en.

6.  Stram skruene med den vedlagte skrutrekkeren inntil  
 fingerguiden sitter godt fast. Ikke stram skruene for mye.

Fjerne fingerguiden

Fingerguiden er enkel å fjerne. Skru ut skruene og løft 
fingerguiden opp fra bunnen. Hekt deretter av fingerguiden.
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Fingerguiden gjør det enklere å bruke touchskjermen mer presist. 
Fingerguiden er laget for spesifikke oppsett i Grid 3, som du må 
tilpasse før du monterer.

Når du bruker Gridpad med fingerguide må du koble til USB eller 
Blåtann-mus for å kunne få frem menyen og Windows.

Skjule menyen

Menylinjen i Grid 3 kan skjules for å få fullskjerm-modus. For å 
skjule menylinjen i Grid 3 gå til Innstillinger - datamaskin. 
Under Oppstart, velg fra rullemenyen:

-  Vis menylinjen
-  Skjul menylinjen (Trykk F12 eller trykk på skjermhjørner for å  
 vise)
-  Skjul menylinjen (Trykk F12 for å vise)

NB! Du trenger et Blåtann eller USB tastatur for å bruke F12.

Det er ikke mulig å bruke valget Trykk på skjermhjørner for å 
vise når fingerguiden er montert. For å bruke F12 må du trykke i 
øvre venstre og nedre høyre på skjermen med en mus for å vise 
menylinjen.

Sett Grid 3 til å starte automatisk

Du kan sette Grid 3 til å starte automatisk ved å gå til 
Innstillinger - Datamaskin.

Bruke Grid med fingerguide4
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Sett Start Grid 3 når windows starter til PÅ.

Du kan nå velge hvilket oppsett Grid 3 skal starte i. I rullgardin-
menyen under Oppstart, velg Grid oppsettet som fingerguiden 
din er tilpasset til.

Når du starter Gridpad’en din vil den nå starte Grid 3 automatisk i 
det oppsettet du valgte.
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Om du ønsker å endre hvordan berørings-skjermen din 
responderer, gå til Innstillinger - Betjening - Berøring.

I dette bildet kan velge hvordan felt aktiveres:

Aktiver det siste elementet som berøres
Dersom flere felt er valgt samtidig vil det sist berørte felt aktiveres.

Aktiver det første elementet som berøres
Dersom flere felt er valgt samtidig vil det første berørte felt 
aktiveres.

Trykk og hold for å aktivere
Velg dveletid for et felt før det aktiveres.

Du kan også velge bakgrunnsfarge på felt og stille auditiv 
tilbakemelding i dette vinduet.

Berøringsinnstillinger5
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Det er lurt å fjerne fingerguiden før du rengjør Gridpad’en.

Fingerguiden kan vaskes i varmt såpevann. Du kan også bruke 
antibakteriell skjemrens. Ikke sett fingerguiden i oppvaskmaskin 
eller lignende.

Din Gridpad kan rengjøres med en antibakteriell skjermklut.

Se til at fingerguiden er tørr før den settes på Gridpad’en.

Rengjøring 6



12

Produktnavn 
Gridpad fingerguide

Beskrivelse
Et tilbehør som gir mer presis berøring på Gridpad’en.

Produktinformasjon7
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Vennligst følg disse sikkerhetsadvarslene for å bevare 
fingerguiden best mulig.

Varighet

Fingerguiden er laget for å være holdbar, men vis hensyn om du 
flytter det rundt uten at det er montert på Gridpad’en.

Ikke bøy eller vri på fingerguiden.

Fingerguiden beskytter ikke Gridpad’en mot vannskader, så vis 
hensyn i nærheten av væske.

Å transportere

Når du reiser kan fingerguiden være montert på Gridpad’en.

Annen sikkerhetsinformasjon

Om fingerguiden blir skadet kan små biter falle av. Disse kan 
fremkalle kvelningsfare. Små barn og mennesker med kognitiv 
svikt bør bruke fingerguide og Gridpad under observasjon.

Sikkerhet 8
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Notater9
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