
TYRFING SOFTWARE 

 

Nedan följer en beskrivning av de funktioner som kan styras och programmeras via Tyrfing programvara. 

 

KEY FUNCTIONS 1 - 6: 

 

På skärmen visas en kort beskrivning av respektive musknapps funktion. 

När muspekaren förs över respektive funktion visas musknappens placering i bilden mitt på skärmen. 

 

Som standard är musen inställd enligt följande: 

 

Key 1 = Left Key (Vänsterklick) 

Key 2 = Right Key (Högerklick) 

Key 3 = Middle key (Mittenknapp/scrollfunktion) 

Key 4 = Forward key (Framåt) 

Key 5 = Back key (Tillbaka) 

Key 6 = DPI loop (Justera markörhastigheten) 

För att återställa till fabriksinställning, klicka på ”recycle”-symbolen. 

EDITOR: 

Om du klickar på "macro editor"-knappen öppnas den del av programvaran där egna makroinspelningar 

kan göras. Makron är en sekvens av siffror och bokstäver som fungerar som blixtsnabba genvägar när de 

spelas upp. 

Klicka på ”New” för att påbörja en ny makroinspelning.  

Klicka därefter på ”start record” och ange den önskade makrosekvensen.  

Klicka sedan på ”stop record” för att avsluta inspelningen av makrosekvensen. 

Du har nu skapat ett makro med namnet ”Macro_0”. Det visas i vänster sida av bilden under ”Macro 

Name”. 

För att skapa fler makron, klicka på ”new” och ”start recording”. Följ sedan processen ovan. 

 

Du raderar makron genom att klicka på det makro du vill radera och därefter på ”delete”. 

 

KOPPLA MAKRON TILL EN VISS KNAPP 

Klicka på den knapp (key 2 – 6) du vill koppla makrot till. (Key 1 kan inte väljas). 

En bild öppnas på skärmen med flera alternativ. Scrolla ned till punkten ”Macro Function” och välj önskat 

makro från rullgardinsmenyn. 

Som standard spelas makrot upp en gång när man klickar på den knapp som makrot kopplats till, men den 

inställningen kan ändras (vilket framgår av menyn). 



Kom ihåg att klicka på ”SAVE” längst ned till höger på skärmbilden när du lämnar makrofönstret. Annars 

sparas inte inställningarna. 

ANDRA KNAPP-INSTÄLLNINGAR 

För en mer teknisk inställning av respektive knappfunktion, klicka på knappen som du vill programmera och 

välj de funktioner du vill aktivera för den aktuella knappen från menyn.  

Kom ihåg att klicka på ”SAVE” längst ned till höger på skärmbilden när du lämnar makrofönstret. Annars 

sparas inte inställningarna. 

REPORT RATE (POLLING RATE) 

Välj önskad frekvens från rullgardinsmenyn. 

Report rate anger hur många gånger per sekund som musen ska rapportera sin position till din dator. 

Ex. 125 Hz = innebär 8 millisekunder mellan varje positionsindikering 

500 Hz = innebär 2 millisekunder mellan varje positionsindikering 

Ju högre frekvens, desto högre precision i musens positionsindikering. 

 

Kom ihåg att klicka på ”SAVE” längst ned till höger på skärmbilden när du lämnar makrofönstret. Annars 

sparas inte inställningarna. 

DPI 

DPI anger hur känslig musen ska vara, eller med andra ord, hur snabbt markören ska röra sig på skärmen. 

Längst upp till höger på skärmbilden visas en DPI-rullgardinsmeny, från vilken du kan ställa in vilka DPI-

inställningar man ska kunna välja mellan när man trycker på tangent 6 (DPI loop). 

Det finns 6 fabriksinställningar som alla kan justeras efter behov. 

 

Ex.  

Om du väljer 4 från rullgardinsmenyn kan du välja mellan 4 inställningar: 500, 1000, 2000 och 570 DPI. Det 

är alltså dessa fyra inställningar som det växlas mellan när key 6 trycks in (DPI loop).  

 

Finjustera inställningarna genom att scrolla upp och ned över de DPI-handtag som visas i rullgardinsmeyn. 

Kom ihåg att klicka på ”SAVE” längst ned till höger på skärmbilden för att spara inställningarna. 

Återgå till DPI-fabriksinställningen genom att klicka på "recycle"-symbolen vid DPI-menyposten. 

LIGHT 

Från rullgardinsmenyn kan du välja mellan 11 förinställda ljuslägen. 

I vissa ljuslägen kan hastighet och ljusstyrka justeras på "Speed" & "Brightness"-handtagen i menyn, och i 

andra ljuslägen kan musens färger justeras manuellt i de 5 ljussektioner som musen är uppdelad i. 

Klicka på respektive sektion (färg 1 till 5) och välj därefter önskad färg i färgpaletten nedanför. 

Kom ihåg att klicka på ”SAVE” längst ned till höger på skärmbilden för att spara inställningarna. 

CONFIG 

Du hittar knappen längst ner till höger i bilden. 

I config kan upp till 6 användare/profiler läggas till med samma mus: 

Standard, profile_0, profile_1, profile_2, profile_3, profile_4  

Från rullgardinsmenyn längst upp till höger kan du välja mellan de olika profiler, där respektive användares 

specifika inställningar finns sparade. 

 



RESET 

Du hittar knappen längst ner till höger i bilden. 

Reset-knappen nollställer musen, vilket innebär att alla inställningar återgår till fabriksinställning. 

SYSTEM SETTING 

Du hittar knappen längst ner till vänster i bilden. 

Härifrån ställer du in musens rörelseshastighet på "mouse speed", samt med vilken känslighet musen ska 

svara vid dubbelklick/"double click speed". 

Här kan du även välja ”scroll speed”. Ange hur många rader du vill scrolla eller om du vill scrolla över hela 

skärmbilden. 

 


