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När du har installerat drivrutinen kommer du åt inställningarna för Easy Cat via ett program som 
heter ”GlidePoint Control Center”. Med hjälp av detta program kan du bland annat ändra 
inställningar för vänster- och högerklick, markörens hastighet och scroll-funktionen. Det går även 
att lägga till så kallade ”gestures”, t.ex. pinch/zoom.

Extra funktioner med drivrutin

Under den första fliken ”Buttons” kan du ändra vilka kommandon som utförs av knapparna på 
pekplattan. På Easy Cat finns två fysiska knappar och en ”klick-zon” längst uppe i högra hörnet.

Knapparnas funktioner

Under den andra fliken ”Motion” kan du justera dels markörens relativa hastighet, dels markörens 
acceleration från stillastående läge. Ju snabbare hastighet och acceleration, desto mer finkänslig 
blir pekplattan för fingrarnas förflyttningar.

Under denna flik kan du även ställa in TouchGuard, som förhindrar oavsiktliga klick eller markör-
förflyttningar samtidigt som du skriver på tangentbordet.

Markörens hastighet

Under den tredje fliken ”Tapping” kan du aktivera eller inaktivera möjligheten att klicka direkt på 
pekplattans yta för att aktivera musklick.

Aktivera musklick via klick på pekplattan

Drivrutinen kan laddas ner via: http://www.cirque.com/drivers/

Ladda ner drivrutinen

Easy Cat Touchpad fungerar som ”plug and play” via USB-porten på datorn. Utan drivrutin 
kommer pekplattans knappar att motsvara vänster- och högerklick. Du som använder Windows 
kan välja att installera en drivrutin som ger tillgång till ytterligare funktioner.

Enheten tar ström via USB-kabeln och kräver inget batteri och behöver inte laddas för att fungera.

Plug and Play via USB



Easy Cat Touchpad kan användas med gester (”gestures”) för att ge lite extra funktionalitet för de 
användare som vill aktivera dessa. Som standard är gester inaktiverade. 

För att kunna aktivera dessa funktioner krävs att du installerar drivrutinen och aktiverar de gester 
du önskar använda i programmet GlidePoint Control Center.

Det finns totalt 7 olika gester:

Avancerade gester

Zoom

Placera två fingrar på touchpad och dra fingrarna ifrån varandra 
för att zooma (förstora bilden). Om du istället drar fingrarna mot 
varandra (s.k. ”pinch) zoomar du ut (förminska bilden). Kan vara 
väldigt användbart när man t.ex. läser ett dokument.

Rotera

Placera ett finger, t.ex. tummen, på touchpad och ett annat finger 
ovanför det första, t.ex. pekfingret. Vrid sedan det övre fingret 
mot det första för att rotera i samma riktning. Vrider du fingret 
ner mot den vänstra sidan roterar du motsols, och åt höger rote-
rar du medsols.  Kan användas för att t.ex. rotera bilder.

Skrolla

Dra med två fingrar samtidigt uppåt eller nedåt på touchpad för 
att skrolla i samma riktning som fingrarna rör sig.

Panorera (skrolla år sidan)

Dra med två fingrar samtidigt åt höger eller vänster för att skrolla 
i samma sidriktning som fingrarna rör sig.



Tillbaka / Nästa

Klicka och svep snabbt med tre fingrar samtidigt åt vänster för att 
gå tillbaka och åt höger för att gå framåt. Detta kan vara använd-
bart för att t.ex. växla sida i ett dokument eller röra sig mellan 
olika hemsidor i webbläsarens historik.

Starta webbläsaren (kan ändras)

Klicka och svep snabbt med tre fingrar samtidigt uppåt för att 
starta den webbläsare som är inställd som standard i Windows.
Det går att ändra vad denna gest skall utföra under fliken 
”Gestures” i GlidePoint Control Center.

Minimera (kan ändras)

Klicka och svep snabbt med tre fingrar samtidigt nedåt för att 
minimera det aktiva fönstret. Det går att ändra vad denna gest 
skall utföra under fliken ”Gestures” i GlidePoint Control Center.

Om du vill vända din touchpad i någon annan riktning än den traditionella kan du göra en 
inställning för detta, vilket möjliggör för gester att fortsätta fungera.

Rotera vilken riktning din touchpad används
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