
TYRFING SOFTWARE 
 
Herunder er en beskrivelse af de funktioner, der kan kontrolleres og programmeres via Tyrfings software. 
 
KEY FUNCTIONS 1 - 6: 
 
På skærmen ses en kort beskrivelse af hver muse-knaps funktion. 
Køres musens markør henover hver funktion, vil muse-knappens placering blive vist på billedet i midten af 
skærmen. 
 
Som standard er musen sat op som følger: 
 

Key 1 = Left Key (Venstre klik) 

Key 2 = Right Key (Højre klik) 

Key 3 = Middle key (Midter knap / scroll-kontrol) 

Key 4 = Forward key (Frem) 

Key 5 = Back key (Tilbage) 

Key 6 = DPI loop (Justér markør hastighed) 

Ønskes fabriksindstillingerne gendannet, så klikkes der på ”recycle”-symbolet. 

EDITOR: 

Klikkes der på knappen ”macro editor”, åbnes den del af softwaren, hvor egne macro-indspilninger kan 
foretages. Macroer er en sekvens af tal og bogstaver, der fungerer som lyn-hurtige genveje, når der spilles. 

Klik på ”New” for at starte en ny macro-indspilning.  
Klik herfter på ”start record” og gå derefter straks i gang med at indtaste den ønskede macro-sekvens.  
Klik herfter på ”stop record” for at afslutte indspilningen af macro-sekvensen. 

Der er nu lavet en macro ved navn ”Macro_0”, som vises i venstre side af billedet under ”Macro Name”. 
Skal der laves flere macroer, klikkes der på ”new” og ”start recording”, og så følges processen som netop 
angivet ovenfor. 
 
Macroer kan slettes ved at klikke på den macro, der ønskes slettet, og derefter klikke ”delete”. 

 

PLACÉR MACROER PÅ EN GIVEN KNAP 

Klik på den knap (key 2 – 6), du ønsker at placere din macro på. (Key 1 kan ikke vælges). 
Et billede åbnes på skærmen med en række muligheder. Scroll ned til punktet ”Macro Function” og fra 
dropdown menuen vælges den ønskede macro. 
Som standard vil macroen blive afspillet en enkelt gang, når der klikkes på den knap, macroen lægges på, 
men denne indstilling kan også ændres, som det fremgår i menuen. 



Når macro vinduet forlades, så husk herfter at klikke ”SAVE” nederst til højre på skærmbilledet for at 
gemme indstillingerne. 

FLERE KNAP-INDSTILLINGER 
For en mere teknisk indstilling af hver knaps funktion, klik på tasten, der ønskes at programmeres, og vælg 
de funktioner fra menuen, der måtte ønskes at blive aktiveret på knappen.  
Når vinduet forlades, så husk herfter at klikke ”SAVE” nederst til højre på skærmbilledet for at gemme 
indstillingerne. 

REPORT RATE (POLLING RATE) 
Den ønskede frekvens vælges fra dropdown menuen. 
Report rate angiver hvor mange gange i sekundet, musen skal angive sin position til din computer. 
Eks. 125 Hz = betyder 8 millisekunder imellem hver positions-angivelse 
500 Hz = betyder 2 millisekunder imellem hver positions-angivelse. 

Jo højere frekvens, des højere præcision i musens positionsangivelsen. 
 
Når vinduet forlades, så husk herfter at klikke ”SAVE” nederst til højre på skærmbilledet for at gemme 
indstillingerne. 

DPI 
DPI angiver, hvor følsom musen skal være, eller med andre ord hvor hurtigt markøren skal bevæge sig på 
skærmen. 
Oppe til højre på skærmbilledet vises en DPI dropdown menu, hvorfra brugeren kan indstille de DPI-
indstillinger, der skal kunne vælges i mellem, når der trykkes på key 6 (DPI loop). 
Der er 6 fabriksindstillinger, som dog alle kan efter-justeres efter behov. 
 
Eks.  
Vælges 4 fra dropdown menuen, så kan der vælges mellem 4 indstillinger: 500, 1000, 2000 og 570 DPI. Det 
er dermed disse fire indstillinger, der skiftes mellem, når der trykkes på key 6 (DPI loop).  
 
Fin-justér selv disse indstillinger ved at køre op og ned på de DPI-håndtag, der vises under dropdown 
menuen, og husk som altid at klikke ”SAVE” nederst til højre på skærmbilledet for at gemme indstillingerne. 

Gå tilbage til DPI-fabriksindstilling ved at klikke på ”recycle”-symbolet ved DPI-menupunktet. 

LIGHT 
Fra dropdown menuen kan der vælges mellem 11 forudindstillede lys-modes. 
I nogle lys-modes kan hastighed og lys-styrke reguleres på ”Speed” & ”Brightness” håndtagene i menuen, 
og i andre lys-modes kan farverne i musen justeres manuelt i de 5 lys-sektioner, som musen er opdelt i. 
Klik på den enkelte sektion (color 1 til 5) og vælg herefter den farve, der ønskes, i farvepaletten nedenfor. 
Husk at klikke ”SAVE” nederst til højre på skærmbilledet for at gemme indstillingerne. 

CONFIG 
Knappen er placeret nederst til højre i billedet. 
I config kan der indlægges op til 6 brugere/profiler af den samme mus: 
Standard, profile_0, profile_1, profile_2, profile_3, profile_4  

Fra dropdown menuen øverst til højre kan der vælges mellem de forskellige profiler, der hver især gemmer 
på de enkelte brugers specifikke indstillinger. 



 
RESET 
Knappen er placeret nederst til højre i billedet. 
Reset-knappen nulstiller musen, og alle indstillinger går tilbage til fabriksindstillingen. 

SYSTEM SETTING 
Knappen er placeret nederst til venstre i billedet. 
Herfra indstilles musens bevægelseshastighed på ”mouse speed”, samt hvor følsomt musen skal reagere på 
dobbelte klik / ”double click speed”. 
Der kan også vælges ”scroll speed”. Angiv hvor mange rækker, der skal scrolles med, eller om der ønskes at 
scrolle i hele skærmbilleder. 

 


