
Optyczna mysz pionowa Deluxe M618 to świetne rozwiązanie dla 
osób spędzających długie godziny przed ekranem monitora. Jej er-
gonomiczny kształt sprawia, że dłoń układa się w naturalnej pozycji 
spoczynku, dzięki czemu zarówno nadgarstek, jak i bark czy łokieć 
męczą się o wiele wolnej pozwalając przy tym wydłużyć optymalny 
czas pracy czy zabawy. 

Odbiornik USB przechowywany jest w dolnej części myszy.

Pierwsze uruchomienie 
1. Włącz komputer i zaloguj się 
2. Podłącz odbiornik myszy bezprzewodowej do portu USB 3. Up-
ewnij się, że baterie są zainstalowane w myszy i włącznik zasilania 
jest włączony 
4. Przytrzymaj mysz blisko odbiornika 
5. Komputer automatycznie wykryje urządzenie.

Instalacja baterii
1. Otwórz pokrywę na baterie na spodzie myszy.
2. Włóż 2 baterie AAA.
3. Zamknij pokrywę na baterie.

Parametry techniczne

1. Źródło zasilania : bateria wbudowana 600 mAh
2. Rozdzielczość myszy (DPI): 2400
3. Interfejs: USB (Radio 2.4 GHZ)
4. Łączność: Technologia radiowa 2,4 Ghz
5. Profil myszy: praworęczna
6. Częstotliwość pracy: 2.4 GHz
7. Moc: 10 dBm

Instrukcja obsługi
Mysz bezprzewodowa Deluxe M618

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją. 
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UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpa-
dów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani 
dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i 
recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszano-
wania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować 
się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.


