
Release Notes

KensingtonWorks™
for Windows

12/13/2019

Version 2.1.8  - Tilføj ProFit ergonomisk, kablet mus
 - Tilføj lokaliseringsstrenge for ”Scroll Right” og ”Scroll Left”
 - Ret lokaliseringsproblemet til detektering fra systemets 
landeindstillinger
 - Ret tastekombinationer for ”Scroll Right” og ”Scroll Left” 
 - Forøg skrifttypestørrelse
 - Ret ”Minimer alle”-problemet

1/8/2020

Version 2.1.10  - Ret problemet med, at Helper ikke kan genoptages efter fjernelse fra opstartsmenuen
 - Ret problemet med, at Helper afsluttes under afinstallationsprocessen, før brugerens bekræftelse
 - Ret enkeltaksefejl ved brug af samme redigeringstast med langsom markør
 - Ret det hvide, der fremkommer ved ændring af opløsning
 - Ret brugergrænsefladepartition, der er forkert ved lav opløsning med 125 % tekststørrelse
 - Tilføj lokalisering til tekstboble for download af KensingtonWorks-driver
 - Tilføj ergonomisk, vertikal, trådløs mus
 - Opdater billedet af den ergonomiske kablede mus
 - Opdater Tutor-billeder

1/9/2020

Version 2.1.11  - Opdater Win 7 BLE-enhedens hardware-id’er og Win 7-driver

2/24/2020

Version 2.1.13 " - Driveropdatering: Tilføj Bluetooth 3.0 HIDs for ny dual-mode trackball/mus
 - Ret problemet, hvor sletning af cache-filen ”Indstillinger” mister tilknytningen til registrering i skyen
 - Ret problemet, der opstår, når brugeren vælger ”Bind to Cloud”"

2/25/2020

Version 2.1.14 " - Funktionsændring: Definer ”Second Drag Action” som ”Drag Release”
 - Skift ikon for meddelelse om vellykket gendannelse af sikkerhedskopi"

3/20/2020

Version 2.1.15 " - Tilføj Track Scroll-funktion
 - Fjern TAU-kommandoerne (testautomation) ”emulateButtonClick” og ”emulateButtonPress” fra 
udgivelses-build på grund af sikkerhedsproblemer"
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4/9/2020

Version 2.1.16 " - Opdater ”Copyright © 2020 ACCO Brands LLC.”
 - Tilføj genveje til understøttede taster: tilbage, pil ned, pil op
 - Ret problemet med enkeltakse og langsom markør ved indstilling af en anden 
redigeringstast"

5/15/2020

Version 2.1.17 " - Ret efter-tasteanslagsbug for ”Pro Tools”
 - Opdater json-oversættelsesfiler for ”ja” & ”zh-TW”. (Japan og traditionelt 
kinesisk)"

6/5/2020

Version 2.1.18  Tilføj navigationsfunktionen - ”Auto Scroll”
 i. Klik på knappen for at aktivere ”Auto Scroll”
 ii. Klik på en vilkårlig knap for at deaktivere ”Auto Scroll”
 iii. To rulleretninger: horisontal og vertikal
 iv. Bevæg trackball’en for at starte ”Auto Scroll” i 15 sekunder (nedtælling starter fra seneste 
bevægelse af trackball’en);

 v. Under ”Auto Scroll” vil let/kortvarig bevægelse af trackball’en holde ”Auto Scroll” 

vi. Under ”Auto Scroll” vil normal bevægelse af trackball’en 
ændre retningen af ”Auto Scroll”
vii. Begrænsning: Ved programspecifik indstilling af ”Auto Scroll” kan 
“Track Scroll” ikke deaktiveres ved at skifte til et andet program, før der 
klikkes på en trackball-knap

 Skift brugergrænsefladeflow:
 i. Ved åbning af KensingtonWorks skal du gå direkte til siden for konfigurering af 
en trackball, hvis der er tilsluttet en enkelt trackball
 ii. Gå til siden for konfigurering af trackball, når en ny trackball tilsluttes




