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Jobmate Touch er enkel og nem at lære at kende. Det tynde 
design gør det enkelt at flytte hænderne mellem styrepladen og 
tastaturet. Du får en god ergonomisk arbejdsstilling, håndled-
dene rettes ud og arme, nakke og skuldre aflastes.
 Styrepladens glatte overflade er behagelig at røre ved, og 
det store format gør, at du får mere arbejdsplads, og at f.eks. 
scrolle føles som en naturlig bevægelse når du bladrer igennem 
sider. Desuden resulterer den store styreplade i at rækkevidden 
fungerer udmærket til at føre markøren over to skærme. Hele 
pladen har touch-funktion samt venstre- og højreklik i bunden. 
Det gør at du eksempelvis enkelt kan trække dokumenter, ved 
at markere med en finger og trække med den anden.
 Jobmate Touch har samme zoomfunktion som smartpho-
nes og tablets, du zoomer ved at føre fingrene ud eller ind i en 
cirkel. Scrolle gør du ved at lægge to fingre på pladen, og føre 
dem opad eller nedad. Lås/lås op styrepladen med tre fingre.
 Indbyggede afstandsskruer i basen gør, at du altid får tasta-
turet i den rette højde, præcis som på Jobmate, hvilket giver den 
bedste ergonomiske arbejdsstilling. Placér tastaturet på ”basen” 
og justér højden ved at dreje på de 4 runde afstandsskruer. Har 
du et tastatur som har en kant i bunden, kan du enkelt fjerne 
afstandsskruerne helt.
 Man behøver ikke downloade drivere eller software for at 
Jobmate Touch skal fungere. Tilslut det medfølgende kabel  til 
en af computerens USB indgange og vent nogle sekunder, så er 
du klar til at gå i gang.

Jobmate Touch 

Tekniske fakta: Kompatibel med Windows og MAC operativsystem. 
800 dpi. Tilslutning via USB. Plug & Play.

Funktioner: Med én finger:
Enkelt klik
Dobbelt klik
Trippel klik for at markere et helt afsnit
Med to fingre:
Højreklik 
Markér og trække dokument
Zoome ind/ud
Scrolle op/ned
Højre- og venstreklik i  bunden af styrepladen med 
mærkbart klik
Med tre fingre:
Lås / lås op styrepladen

Rengøring: Den rene design gør, at Jobmate Touch er nem 
at rengøre; brug en fugtig klud med et mildt 
rengøringsmiddel.

Mål: Mål: 441 x 125 x 14-27 mm
Ledningslængde 2 meter.

Vare nr.: Sølv 500201

For endnu bedre ergonomi, køb hele Jobmate-serien.

Jobmate Slim tastatur
Det nordiske tastatur gør, at tastaturet kan bruges både i Sverige, Finland, 
Danmark og Norge. Sprogindstillingen i computerens opsætning bestem-
mer, hvad der vises på skærmen. Kompatibelt med Windows og MAC 
operativsystem. Tilslutning via USB. Plug & Play.
Mål: 441 x 124 x 20 mm. Ledningslængde 2 meter.

Vare nr.: Sort 508102. Hvid 508103.
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