Ergonomiczna, pozioma mysz
bezprzewodowa

Instrukcja obsługi
DA-20155
Ergonomiczna mysz bezprzewodowa firmy Digitus umożliwia utrzymanie naturalnej
pozycji ręki i dłoni niezależnie od długości czasu korzystania z myszy. Pozioma
budowa myszy zapewnia łagodniejsze ruchy i odciąża stawy. W rezultacie dodatkową
korzyścią płynącą z używania myszy jest wyeliminowanie źródeł bólu rąk, ramion i
pleców. Powłoka w całości pokryta gumą zapobiega ześlizgiwaniu się dłoni z myszy
także podczas długotrwałej pracy. Dzięki zastosowaniu litowo-jonowych
akumulatorów wielokrotnego ładowania wyeliminowano konieczność regularnej
wymiany baterii, co sprawia, iż korzystanie z myszy kosztuje mniej i jest ona bardziej
przyjazna środowisku. Wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania o
pojemności 300 mAh zapewnia do 50 dni działania w warunkach normalnej
eksploatacji. Mysz jest wyposażona w 6 przycisków oraz trzy tryby regulacji czułości.
Pracuj, korzystaj z Internetu i graj w gry, dbając jednocześnie o zdrowie, dzięki
ergonomicznej myszy bezprzewodowej firmy DIGITUS.

Właściwości
1. Wbudowany akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania
2. Czułość – 3 tryby regulacji:
800-1200-1600 dpi
3. 6 przycisków:
lewy, prawy, środkowy przycisk przewijania,
przycisk regulacji czułości, przycisk przewijania
do przodu i wstecz
4. Wymiary (dł. x szer. x wys.):
60 x 77 x 105 mm
5. Waga:
95 g
6. Zasięg roboczy:
10 m
7. Napięcie robocze:
3,7 V
8. Pojemność akumulatora:
300 mAh
9. Zgodność z:
systemami operacyjnymi Windows
10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux
10. Powłoka w całości pokryta gumą
11. Inteligentne przechodzenie w tryb uśpienia i wznawianie działania

Ilustracja

Zmiana czułości jednym dotknięciem
Lewy przycisk myszy czuły na nacisk
Wyjątkowy przycisk 3D do przewijania
Prawy przycisk myszy czuły na nacisk

Komfortowe oparcie kciuka
Przycisk szybkiego przewijania do przodu
Przycisk szybkiego przewijania wstecz

Zawartość opakowania
 1 ergonomiczna, pozioma mysz bezprzewodowa
 1 przewód 3,5" do ładowania
 1 nanoodbiornik USB
 1 instrukcja obsługi

Pozioma mysz optyczna
Innowacyjna mysz zapewniająca wygodną, bezpieczną dla zdrowia obsługę.
Dzięki zmianie ułożenia nadgarstka i ręki mysz skutecznie zmniejsza ból i dyskomfort
podczas obsługi. Gumowa powłoka zapobiega ześlizgiwaniu się spoconych palców.
Korzystanie z poziomej myszy optycznej podczas prac biurowych lub grania w gry jest
bardziej komfortowe i bezpieczne dla zdrowia.

Jak połączyć mysz z odbiornikiem USB
Wyjmij odbiornik USB z pudełka i umieść w porcie USB komputera. Przed pierwszy
użyciem myszy przesuń włącznik znajdujący się na spodzie myszy na pozycję
„ON“ (Włączona). Mysz automatycznie połączy się z odbiornikiem USB.

Wyłączanie myszy
Jeśli nie korzystasz z myszy przez dłuższy czas, przesuń włącznik na pozycję
„OFF“ (Wyłączona). Odbiornik USB można pozostawić w porcie komputera lub wyjąć
go i przechowywać razem z myszą.

