
SNELLE INSTALLATIE 

Ga naar de interactieve installatiehandleiding voor instructies over een snelle interactieve 

installatie. 

Ga naar Gedetailleerde installatie hieronder voor meer gedetailleerde informatie. 

 

GEDETAILLEERDE INSTALLATIE 

1. Zorg dat de muis is ingeschakeld. 
De aan-uitschakelaar bevindt zich aan de onderkant van de muis. 

 

De eerste led aan de onderkant van de muis moet snel knipperen. 

OPMERKING: Als de led niet snel knippert, druk je drie seconden lang op de Easy-

Switch-knop aan de onderkant van de muis. 

2. De muis kan op twee manieren worden aangesloten:  

o Met behulp van de draadloze USB-ontvanger 
Sluit de ontvanger aan op een USB-poort van de computer. 

o Direct verbinden via Bluetooth 
Open de Bluetooth-instellingen op de computer om het koppelen te voltooien. 

Zoek naar nieuwe apparaten en klik op MX Anywhere 3 om verbinding te 

maken. 

Klik hier voor meer informatie over hoe je dit op de computer doet.  

Als je problemen ondervindt met Bluetooth, klik dan hier voor het oplossen van 

problemen met Bluetooth. 

http://mxsetup.logi.com/
https://support.logitech.com/article/Connect-your-Logitech-Bluetooth-device
https://support.logi.com/hc/articles/360023358053-Bluetooth-troubleshooting-for-Logitech-Bluetooth-Mice-Keyboards-and-Presentation-remotes


3. De Logitech Options-software installeren. 
Download Logitech Options om je muis aan te passen en te profiteren van geavanceerde 

sneltoetsen en alle mogelijkheden die deze muis te bieden heeft. Ga naar 

logitech.com/options om alle functies te downloaden en er meer over te weten te komen. 

 

MEER INFORMATIE OVER HET PRODUCT 

Productoverzicht 

 

1. MagSpeed-scrolwiel 

2. Knop voor moduswijziging voor het scrolwiel om te schakelen tussen regel voor regel 

scrollen en vrij draaien 

3. Led voor batterijstatus 

4. Siliconen zijgrepen 

5. USB-C-oplaadpoort 

6. Aan-uitknop 

7. 4000 dpi-sensor met Darkfield 

8. Easy-Switch- en verbindingsknop 

9. Knoppen Vorige/Volgende 

 

KOPPELEN AAN EEN TWEEDE COMPUTER MET EASY-SWITCH 

http://logitech.com/options


De muis kan met behulp van de Easy-Switch-knop aan maximaal drie verschillende computers 

worden gekoppeld om van kanaal te wisselen. 

 

1. Druk kort op de Easy-Switch-knop om van kanaal te wisselen (van een computer naar 

de andere). Selecteer het gewenste kanaal en ga naar de volgende stap. 

2. Houd de Easy-Switch-knop drie seconden ingedrukt. Hierdoor wordt de muis in de 

detecteerbare modus gezet, zodat deze door de computer kan worden herkend. De led 

begint snel te knipperen. 

3. Kies of je de muis via Bluetooth of via USB op de computer wilt aansluiten: 

o Bluetooth: Open de Bluetooth-instellingen op de computer om het koppelen te 

voltooien. Meer informatie vind je hier. 

o USB-ontvanger: Sluit de ontvanger aan op een USB-poort, open Logitech 

Options en selecteer: Apparaten toevoegen > Installatie Unifying-apparaat, en 

volg dan de instructies. 

 

Adaptief MagSpeed-scrolwiel met SmartShift 

https://support.logitech.com/article/Connect-your-Logitech-Bluetooth-device


 

Het in snelheid instelbare scrollwiel schakelt automatisch tussen twee scrollmodi. Naarmate u 

sneller scrolt, schakelt het automatisch van modus regel voor regel scrollen naar vrij draaien. 

 Modus regel-voor-regel (of 'ratchet'): ideaal voor precieze navigatie door artikelen en 

lijsten. 

 Modus supersnel (vrij draaien): vrijwel wrijvingsloos draaien waardoor u door lange 

documenten en webpagina's vliegt. 

 

 

  

Handmatig tussen modi schakelen 

Je kunt ook handmatig tussen modi schakelen door op de knop voor moduswijziging te drukken. 



 

Moduswijziging is standaard toegewezen aan de knop boven op de muis. 

In de Logitech Options-software kun je ervoor kiezen SmartShift uit te schakelen als je liever in 

één enkele scrolmodus blijft en altijd handmatig wisselt. Je kunt ook de SmartShift-gevoeligheid 

aanpassen, waardoor de snelheid wordt gewijzigd die nodig is om automatisch naar vrij draaien 

te schakelen. 

  

Horizontaal scrollen  



 

Met je MX Anywhere 3 kun je horizontaal scrollen. 

Gebruik hiervoor een combinatie van twee knoppen. Houd een van de knoppen aan de zijkant 

ingedrukt en scrol tegelijkertijd met het wiel. 

 

OPMERKING: Horizontaal scrollen staat standaard op AAN in de Logitech Options-software. Je 

kunt deze functie aanpassen op het tabblad Aanwijzen en scrollen in Logitech Options. 

Klik hier voor meer gedetailleerde informatie over horizontaal scrollen. 

Knoppen Vorige/Volgende 

De knoppen Vorige en Volgende verbeteren de navigatie en vereenvoudigen taken. 

  

Achteruit en vooruit gaan: 

 Druk op de knop Vorige of Volgende om te navigeren op web- of documentpagina's, 

afhankelijk van de locatie van de muisaanwijzer. 

N.B. Om de knoppen Vorige en Volgende op een Mac in te schakelen, moet de Logitech 

Options-software zijn geïnstalleerd. 

https://support.logi.com/hc/articles/360053110453


Naast het inschakelen van de knoppen voor gebruik op een Mac, kun je met de Logitech 

Options-software ook andere handige functies aan de knoppen toewijzen, zoals ongedaan 

maken/opnieuw uitvoeren, navigeren in het besturingssysteem, volume omhoog/omlaag en meer. 

App-specifieke instellingen 

De muisknoppen kunnen worden toegewezen om verschillende functies voor verschillende 

toepassingen uit te voeren. Je kunt de knoppen aan de zijkant bijvoorbeeld toewijzen aan de 

volumeregeling in Spotify, kopiëren/plakken in Microsoft Excel of ongedaan maken/opnieuw 

uitvoeren in Adobe Photoshop. 

Met Logitech Options kun je vooraf gedefinieerde, app-specifieke instellingen installeren die het 

gedrag van de muisknop aanpassen en optimaliseren voor bepaalde toepassingen. 

Dit zijn de app-specifieke instellingen die we voor jou hebben gemaakt: 

  

  

  1 2 

Standaardinstellingen Middelste knop Vorige Volgende 

Browser (Chrome, Edge, Safari) 
Link in een nieuw tabblad 

openen 
Vorige Volgende 

Zoomen Middelste knop 

Demping 

van 

microfoon 

in-

/uitschakelen 

Video 

starten/stoppen 

Microsoft Excel  
Pannen 

(Muis ingedrukt houden) 

Ongedaan 

maken 

Opnieuw 

uitvoeren 



Microsoft Word  
Pannen 

(Muis ingedrukt houden) 

Ongedaan 

maken 

Opnieuw 

uitvoeren 

Microsoft PowerPoint  
Pannen 

(Muis ingedrukt houden) 

Ongedaan 

maken 

Opnieuw 

uitvoeren 

Adobe Photoshop  
Pannen 

(Muis ingedrukt houden) 

Ongedaan 

maken 

Opnieuw 

uitvoeren 

Adobe Premiere Pro  
Pannen 

(Muis ingedrukt houden) 

Ongedaan 

maken 

Opnieuw 

uitvoeren 

Apple Final Cut Pro 
Pannen 

(Muis ingedrukt houden) 

Ongedaan 

maken 

Opnieuw 

uitvoeren 

Met deze instellingen behoudt de knop voor wisselen van de wielmodus dezelfde functionaliteit 

voor alle toepassingen. 

Elk van deze instellingen kan handmatig worden aangepast voor elke toepassing. 

 

Het scrolwiel aanpassen aan je voorkeur 

Als je in de kliksgewijze modus scrolt, kun je op het tabblad Aanwijzen en scrollen in Logitech 

Options je voorkeuren voor de bediening van het scrolwiel instellen. 

 Bij een lagere kracht draait het palradwiel heel subtiel en soepel. 

 Bij een hogere kracht is elke klik van het palradwiel heel stevig en nauwkeurig. 



 

 

Bewegingen toewijzen aan de bovenste knop 

Wanneer je geavanceerde functionaliteit wilt, kun je de bovenste knop van de muis als 

Bewegingsknop instellen. Dit maakt van de bovenste knop een krachtige multifunctionele knop 

om bewegingen te gebruiken voor bureaubladnavigatie, appbeheer, pannen, zoomen en meer. 

Selecteer op het tabblad Muis de bovenste knop onder het wiel en klik op Bewegingsknop. 



  

Met de bewegingsknoppen kun je standaard tussen vensters en bureaubladen navigeren. 

 

Om de bewegingen uit te voeren, moet je de knop ingedrukt houden terwijl je de muis beweegt. 

Omschakelen tussen twee computers 

Met één MX Anywhere 3 kun je op meerdere computers werken. 

Met Logitech Flow kun je met behulp van de muiscursor van de ene naar de andere computer 

omschakelen. Je kunt zelfs tussen verschillende computers kopiëren en plakken en met een 

compatibel Logitech-toetsenbord, zoals MX Keys, kan het toetsenbord de muis volgen en 

tegelijkertijd tussen computers omschakelen. 



  

Je moet de Logitech Options-software op beide computers installeren en deze instructies volgen. 

MX Anywhere 3 opladen 

 

 Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde oplaadkabel aan op de USB-C-poort van de 

muis en het andere op een USB-stroombron. 

3 minuten opladen levert al voldoende energie voor een hele dag werken. Eén keer volledig 

opladen kan voldoende zijn voor 70 dagen*, afhankelijk van hoe je de muis gebruikt. 

* Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruikers- en gebruiksomstandigheden. 

https://support.logi.com/hc/articles/360023359293


Batterijstatus controleren 

De led boven op de muis geeft de batterijstatus aan. 

 
Je kunt de Logitech Options-software installeren om meldingen over de batterijstatus te 

ontvangen, inclusief waarschuwingen bij laag vermogen. 

Led-kleur Betekenis 

Groen Van 100% tot 10% opgeladen 

Rood 10% opgeladen of minder 

Knippert groen While charging 

 


