
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
БЕЗЖИЧНА МИШКА

Модели: G-211 WL/  G-188 WL/ RF3600 WL/ RF2815

ОБЩ ПРЕГЛЕД:
Тази безжична мишка е съвместима с всички платформи

на  преносими  и  настолни  компютри.  Мишката  има
оптичен  датчик,  четири  бутона  (два  първични  бутона,
щракащо колелце за превъртане и бутон за прелистване на
документи) и 2.4 GHz USB безжичен приемник.

ОПИСАНИЕ:
 Безжична мишка с ергономичен дизайн
 Изключително  прецизни  скролер  и  3  бутонa  за

управление
 Работна честота: 2.4 GHz
 Енергоспестяваща технология
 Превъзходен оптичен сензор
 Миниатюрен ресивър
 1000/1200/1600/3200 DPI резолюция

ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА
1. Включете компютъра.
2. Свържете  безжичния  приемник  на  мишката  към

USB порта.
3. Уверете се, че мишката има батерии и е включена.
4. Дръжте мишката близо до приемника.
5. Мишката ще започне да мига.

ИНСТАЛИРАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА БАТЕРИЯТА
1. Извадете капака на батерията от долната страна на

мишката.
2. Поставете  2  x  AAA  батерии  и  лампичката  ще

светне.
3. Поставете капака на мишката върху батериите.

ЗАРЕЖДАНЕ
Когато използвате мишката, ако червеният светодиод на

изтощената батерия мига, моля, сменете батериите. 
ЗАБЕЛЕЖКА!
1. Моля,  извадете  батериите,  ако  мишката  няма да

бъде  използвана  за  продължителен  период  от
време

2. Оптичната  мишка  няма  да  работи  добре  на
отразяваща  повърхност  като  стъкло  или  3D
подложки за мишки.

ВНИМАНИЕ!
Настоящото  оборудване  е  тествано  и  отговаря  на

ограниченията за цифрово устройство от клас B съгласно
част  15  на  Правилника  на  Федералната  комисия  по
комуникации. Тези ограничения имат за цел да осигурят
добра  защита  срещу  вредните  въздействия  при
инсталации в жилищни сгради. Това оборудване генерира,
използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако
не се инсталира и използва съгласно инструкциите, може
да причини вредно въздействие на радиокомуникациите.

Все  пак  няма  гаранция,  че  никаква  намеса  няма  да
възникне в конкретна инсталация. Ако това оборудване
оказва вредни смущения на радио или телевизионния
сигнал, което може да се определи чрез включване и
изключване  на  оборудването,  съветваме  потребителя
да се опита да коригира смущението посредством една
или повече от следните мерки: 

 Да  промени  ориентацията  или  мястото  на
приемателната антена.

 Да увеличи преградата между оборудването и
приемника. 

 Да включи оборудването в щепсел на верига,
която е различна от тази, към която е свързан
приемникът. 

 Да  се  консултира  с  дилъра  или  с  опитен
радио/телевизионен техник за помощ. 

Това  устройство  съответства  на  част  15  от
Правилника  на  FCC.  Работата  му  се  определя  от
следните две условия: 

1. Това  устройство  не  причинява  вредни
смущения.

2. Това  устройство  трябва  да  приема  всички
получени смущения,  включително смущения,
които може да причинят нежелано действие.

Всички  промени  или  модификации,  които  не  са
изрично  одобрени  от  страната,  отговорна  за
съответствието, може да лишат потребителя от правото
да работи с оборудването. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Производителят  не  отговаря  за
никакви  радио  или  телевизионни  смущения,
причинени  от  неразрешени  модификации  на  това
оборудване  
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