
BRUKSANVISNING

Clevy Kontrast 
tangentbord

Kompatibilitet

Installation

För att installera ditt Clevy Kontrast tangent-
bord kopplar du in USB-kabeln i en ledig USB-
port i datorn. Datorn kommer automatiskt att 
installera det nya tangentbordet, inga driv-
rutiner eller annan programvara krävs. 

Det brukar ta några sekunder efter att du har 
kopplat in USB-kabeln i datorn och sedan är 
det bara att sätta igång och skriva på ditt 
Clevy tangentbord.
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Clevy Kontrast tangentbord är med sina 
kontrastfärgade och förstorade tangenter 
särskilt anpassat för personer med synned-
sättning, men kan även användas vid skriv-
inlärning och tangentbordsträning med barn. 

Dess tydlighet ger fördelar inom specialpeda-
gogisk undervisning och för personer som av 
olika orsaker kan ha svårt att hantera konven-
tionella tangentbord.

Kontrastfärgade tangenter

Tangentbordet har kontrastfärgade tangenter, 
där bokstavstangenterna dessutom står i kon-
trast mot övriga tangenter genom att deras 
färger är inverterade. Det skapar automatiskt 
tydliga referenspunkter för hjärnan.

 Bokstavstangenterna ser ut så här

 Siffror & övriga tangenter ser ut så här

Clevy Kontrast tangentbord fungerar med 
följande operativsystem/enheter:

• OS X (Mac)
• Windows (PC)
• Windows (surfplatta)
• Chromebook

Stäng av tangentupprepning

Med hjälp av en liten switch på baksidan av 
Clevy går det att stänga av tangentupprening. 
Vad det innebär är att du kan hålla en tangent 
nedtryckt en längre tid, men den returnerar 
ändå bara ett tecken på skärmen. Detta kan 
vara helt avgörande för att ett tangentbord 
skall kunna användas av personer med funk-
tionsnedsättning eller motoriska svårigheter. 
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Inbyggt vätskeskydd

Clevy har ett inbyggt vätskeskydd som gör 
att spill på tangentbordet dräneras ut genom 
hål i botten av tangentbordet. Alla tangenter 
har en upphöjd ”vall” för att motverka att spill 
rinner ner till den känsliga elektroniken inuti 
själva tangentbordet. Det bästa är dock att 
undvika att blöta ner Clevy.
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Miljö & Hållbarhet

Clevy Kontrast tangentbord har en mekanisk 
kontruktion där varje tangent fäster vid en 
stålram. Detta ger en mycket hållbar konstruk-
tion som klarar upp till 50 miljoner tangent-
tryckningar per tangent. Som jämförelse klarar 
de flesta vanliga tangentbord upp till 
10 miljoner tangenttryckningar. 

Clevy har normalt en mycket lång livslängd. 
När det är uttjänt ska det lämnas in för åter-
vinning. Visste du till exempel att metaller går 
att återvinna hur många gånger som helst? 
Det är en bra anledning att låta din gamla tro-
tjänare bli återfödd in i kretsloppet! Återvinns 
som elavfall. 

Du kan också skicka in ditt gamla Clevy tang-
entbord till oss på Funktionsverket så ser vi till 
att det återvinns på rätt sätt.

8

Använd funktionstangenter

Clevy saknar de fysiska F-tangenterna, men 
du har ändå möjlighet att få tillgång till deras 
funktioner genom att stänga av tangentupp-
repning, se avsnitt 4. 

Gör så här:
1. Stäng av tagentupprepning, se avsnitt 4. 

2. Tryck och håll nere F-tangenten samtidigt 
som du trycker på motsvarande siffertang-
ent. Exempel: F + 1 = F1.

5 Rengöring

Se till att ditt Clevy tangtbord är urkopplat 
från din dator eller surfplatta innan du du ren-
gör det. 

Clevy kan regöras med en lätt fuktad trasa och 
milt rengöringsmedel samt med desinfektions-
sprit. Använd inte klorbaserade rengörings-
medel eller rengöringsmedel med aceton, typ 
T-sprit. 

Låt ditt Clevy torka innan du kopplar in det till 
dator eller surfplatta igen.
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