
MJOLNIRS PROGRAMVARE 

 

Her følger en beskrivelse av de funksjonene som kan styres og programmeres via programvaren fra Mjolnir 

 

HOVEDFUNKSJONER 1 - 11: 

 

På skjermen ser du en kort beskrivelse av hver museknappfunksjon. 

Når du fører pekeren over hver funksjon vises museknappens plassering på bildet midt på skjermen. 

 

Som standard er musen satt opp som følger: 

 

Tast 1 = Left Key (venstreklikk) 

Tast 2 = Right Key (høyreklikk) 

Tast 3 = Middle Key (midterste knappen / hjulet) 

Tast 4 = Forward Key (frem) 

Tast 5 = Back Key (tilbake) 

Tast 6 = DPI + (øker markørhastigheten) 

Tast 7 = DPI - (senker markørhastigheten) 

Tast 8 = Copy (kopier) 

Tast 9 = Paste (lim inn) 

Tast 10 = Desktop (vis skrivebordet) 

Tast 11 = Close (lukk vinduer) 

Hvis du ønsker å gjenopprette fabrikkinnstillingene, klikk på gjenvinningssymbolet. 

EDITOR: 

Hvis du klikker på knappen «Macro Editor», åpner du den delen av programvaren hvor du kan lage nye 

makroer. Makroer er en sekvens av tall og bokstaver som fungerer som snarveier når du spiller. 

Klikk på "New" for å lage en ny makro.  

Klikk deretter på "Start record" og begynn å skrive inn den ønskede sekvensen.  

Klikk deretter på "Stop record" for å avslutte innspillingen av makrosekvensen. 

Nå har du laget en makro med navnet Macro_0 som vises på venstre side av bildet under "Macro Name". 

Hvis du vil lage flere makroer, klikk på "New" og "Start recording" og følg prosedyren som nevnt ovenfor. 

 

Makroene kan slettes ved å klikke på ønsket makro og deretter på "Delete". 

 

KNYTT EN MAKRO TIL EN KNAPP 



Klikk på den knappen (tast 2-11) som du vil knytte makroen til. (Tast 1 kan ikke velges). 

Et bilde med flere muligheter vises på skjermen. Bla deg ned til punktet "Macro Function" og velg ønsket 

makro fra rullegardinmenyen. 

Som standard blir makroen avspilt én gang når du klikker på knappen som makroen er tilknyttet, men 

denne innstillingen kan også endres via menyen. 

Når du vil forlate makrobildet, så husk å klikke på "SAVE" nederst til høyre på skjermen for å lagre 

innstillingene. 

FLERE KNAPPEINNSTILLINGER 

For en mer teknisk innstilling av hver knappefunksjon, klikk på knappen du vil programmere og velg de 

funksjonene fra menyen som du vil aktivere.  

Når du vil forlate bildet, så husk å klikke på "SAVE" nederst til høyre på skjermen for å lagre innstillingene. 

REPORT RATE (POLLING RATE) 

Ønsket frekvens velges fra rullegardinmenyen. 

"Report rate" angir hvor mange ganger i sekundet musen skal angi sin posisjon til datamaskinen. 

Eks: 125 Hz betyr 8 millisekunder mellom hver posisjonsangivelse 

500 Hz betyr 2 millisekunder mellom hver posisjonsangivelse 

Jo høyere frekvens, jo høyere presisjon av musens posisjonsangivelse. 

 

Når du vil forlate bildet, så husk å klikke på "SAVE" nederst til høyre på skjermen for å lagre innstillingene. 

DPI 

DPI angir hvor følsom musen skal være, eller med andre ord hvor raskt pekeren skal bevege seg på 

skjermen. 

Til høyre i bildet vises en rullegardinmeny for DPI hvor brukeren kan justere innstillingene man kan velge 

mellom når man trykker på tast 6 og 7 (DPI opp/ned). 

Det finnes seks fabrikkinnstillinger som alle kan etterjusteres ved behov. 

 

Eks:  

Velger du 4 fra rullegardinmenyen, kan du velge mellom fire innstillinger. 500, 1000, 2000 og 4000 DPI. Det 

er disse innstillingene du kan velge mellom når du trykker tast 6 og 7 (DPI opp/ned).  

 

Du kan selv finjustere disse innstillingen ved å bla opp og ned blant de verdiene som vises i 

rullegardinlisten. Husk å klikke på "SAVE" lengst ned til høyre i bildet for å lagre innstillingene. 

Gjenopprett fabrikkinnstillingene for DPI ved å klikke på gjenvinningssymbolet. 

LIGHT 

Fra rullegardinmenyen kan du velge blant 11 forhåndsinnstilte lysmodus. 

I enkelte modi kan hastigheten og lysstyrken reguleres under "Speed" og "Brightness" i menyen, og i andre 

lysmodi kan fargene på musen justeres manuelt for de seks seksjonene som musen er inndelt i. 

Klikk på hver enkelt seksjon (farge 1 til 6) og velg deretter ønsket farge fra fargepaletten. 

Husk å klikke på "SAVE" nederst til høyre på skjermen for å lagre innstillingene. 

CONFIG 

Knappen er plassert nederst til høyre i bildet. 



Her kan du legge inn opptil seks brukere/profiler for én enkelt mus: 

Standard, profile_0, profile_1, profile_2, profile_3, profile_4  

Fra rullegardinmenyen øverst til høyre kan du velge mellom de forskjellige profilene som hver inneholder 

brukerspesifikke innstillinger. 

 

RESET 

Knappen er plassert nederst til høyre i bildet. 

Reset-knappen tilbakestiller musen og gjenoppretter alle fabrikkinnstillinger. 

SYSTEM SETTING 

Knappen er plassert nederst til venstre i bildet. 

Her kan du justere musens bevegelseshastighet under "Mouse speed" samt hvor følsom musen skal være 

for dobbeltklikk/klikkehastighet 

Du kan også velge "Scroll speed". Angir hvor mange rader du blar opp og ned eller og du ønsker å bla hele 

skjermbilder om gangen. 

 


