Delux M618 Plus RGB Pionowa
ergonomiczna myszka bezprzewodowa

Funkcje przycisków
Lewy przycisk

Instrukcja obsługi

Kółko do przewijania
Prawy przycisk
Do przodu
Do tyłu
Zmiana DPI (od dołu)
Przycisk On/Off (od dołu)

Instalacja podstawowa
Podłącz kabel USB do portu USB w Twoim komputerze. Po wykryciu nowego urządzenia
przez system i automatycznej instalacji urządzenia myszka będzie gotowa do pracy.
RevoltTech Maciej Janusz
ul. Krokusowa 3, 46-300 Olesno
www.revolttech.pl
sklep@revolttech.pl
Tel.: +48 660 487 951
NIP: 9131556010, REGON: 161529023, BDO: 000008261

Instalacja sterowników do konfiguracji dodatkowej
Pobierz sterowniki z naszej strony i zainstaluj na Twoim komputerze. Upewnij się, że
myszka jest podłączona do komputera zanim rozpoczniesz instalację.Po zakończeniu
instalacji uruchom oprogramowanie i przejdź do konfiguracji myszki.

Konfiguracja myszki
1. Zakładka "General" Przypisywanie funkcji przyciskom
(inne niż standardowe):
Każda z 7 funkcji wymienionych w
kolumnie po lewej może być
dowolnie skonfigurowana. Możesz
wybrać jedną z 10 podstawowych
akcji lub 11 dodatkowych.
Dodatkowo, poszczególne konfiguracje funkcji mogą być zapisane jako profile. Dzięki
temu łatwo zmienisz ustawienia myszki w zależności od zadania.
2. Zakładka "Performance" - Ustawienia
wskaźnika myszki:
Za pomocą suwaków możesz dostosować czułość
w DPI (Sensitivity), szybkość wskaźnika (Pointer
speed) i częstotliwość odczytywania pozycji
myszki.

Parametry
Wymiary: 149 x 95 x 99mm
Waga: 215g
Kolor: czarny
Ilość przycisków: 6
Sensor: optyczny PAN3212
Maksymalne DPI: 4000 (stopniowanie w 5 krokach 800/1200/1600/2400/4000
lub własne ustawienia)
Częstotliwość odświeżania: 500Hz
Przełącznik Omron
Żywotność przełącznika: 10 000 000 cykli
Łączność: kabel USB, 1,6m
Napięcie robocze: 5V
Natężenie robocze: <70mA
Podświetlenie LED RGB
Kompatybilność w zakresie podstawowych funkcji: Windows 2000, XP, 7, 8,
10, MacOS, Linux
Oprogramowanie w języku angielskim dla Windows 7, 8, 10
INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA
ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na
produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie
można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do
kontenera, stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Segregując i przekazując do
przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i
skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów
naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Szczegółowe
informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od
sprzedawcy lub w firmie TOM Organizacja Odzsyku Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego S.A., ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin, infolinia: 801 005
505, email: kontakt@tomoo.pl

3. Zakładka "Light" - Ustawienia
podświetlenia RGB:
Możesz ustawić różne tryby oświetlenia
RGB. Dostępne opcje to: brak (All off), pełne
podświetlenie (Full-lighted), pulsujące
(Breathing), pływające (Floating RGB),
szybkie (Running RGB), neon (Neon RGB).
4. Makra:
a) Wybierz opcję "Assign macro".
b) Przejdź do "Macro manager".
c) Wybierz istniejące makro, aby je
zmodyfikować lub dodaj nowe.
d) Po naciśnięciu "Record" zacznij
wykonywać przewidziane dla makra
czynności. Naciśnij "Stop" aby zakończyć.
e) Możesz dodatkowo dodać opóźnienie w
opcji "Record delay".

Zawartość:

Myszka M618 Plus RGB - 1szt
Instrukcja - 1szt
UWAGA!

Nie wrzucaj do wody i trzymaj z dala od ognia lub źródła wysokiej temperatury.
Nie rozkładaj urządzenia na części.
Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
Nie odpowiadamy za konsekwencje niewłaściwego używania urządzenia.

Gwarancja
1. Urządzenie objęte jest gwarancją na okres 2 lat. Akcesoria nie są objęte gwarancją.
2. Niewłaściwe użytkowanie nie podlega gwarancji.
3. Nieautoryzowana ingerencja, naprawy lub modyfikacje spowodują utratę
gwarancji.
4. Dokładne warunki gwarancji dostępne są na naszej stronie internetowej
www.revolttech.pl
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
RevoltTech Maciej Janusz, ul. Krokusowa 3, 46-300 Olesno
Deklaruje, że produkt:
Delux M618 Plus RGB Pionowa ergonomiczna myszka przewodowa
jest zgodny z postanowieniami dyrektyw2011/65/EU - Dyrektywa w
sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
w sprzęcie elektrycznym ielektronicznym RoHS
Wymogi: 62321:2008, 62321:2013, 62321:2015

