
 
 
 
 
 
 

Bezdrátová myš se šesti tlačítky, 2,4 GHz 
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POUŹÍVÁNÍ 
 
Levé tlačítko myši se obvykle používá k aktivaci nebo deaktivaci možností nebo pomocí 
dvojitého kliknutí k provedení vybrané operace. Pravé tlačítko myši se obvykle používá 
k otevření podnabídek nebo nabídek konkrétní aplikace. Funkce prostředního tlačítka myši 
obvykle závisí na konkrétní aplikaci. Rolovací tlačítko slouží, je-li k dispozici, k vertikálnímu 
posunování na stránce nebo obrazovce. V mnoha programech lze funkci pravého a 
prostředního tlačítka nakonfigurovat. Podrobnosti naleznete v pokynech k příslušné aplikaci. 
 
 
ÚDRŽBA 
 
K odstraňování prachu a nečistot a čištění myši dle potřeby používejte vlhký hadřík. Zajistěte, 
aby byl vždy čistý průhled optického senzoru na spodní části myši, aby myš řádně fungovala. 
 
 
KOMPATIBILITA 
 
- Systémy Microsoft® Windows® (všechny současné verze) 
- Systém Linux (všechny verze) 
- Systémy Mac OS® (všechny současné verze) 
 

 

 

 

www.assmann.com 
ASSMANN Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germany 
 

 

 

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass sich die kabellose optische Maus Typ, 
ednet  81098 in Übereinstimmung mit den Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie 
1999/5/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie 
unter http://www.assmann.com.  anfordern. Die kabellose optische Maus, Typ ednet 81098 
ist zur Verwendung in den folgenden Ländern bestimmt: Bundesrepublik 
Deutschland, Österreich 
 


