
 
 
 
 
 
 

2,4 GHz Draadloze Muis met 6 toetsen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebruikshandleiding 

81098 
  



BEDIEN
 
Uw mui
 

 

 
  

Om

Batter

NING 

s is voorzie

Link

mhoog 

Terug 

Nano

rijbehuizing 

en van de be

ks 

o-ontvanger

edieningen 

 

 

Wieltje 

r 

aangegeve

DPI 

en in de volg

Rechts 

gende figuu

Aan/uits

Optische 

Nano-ont

ur: 

 

schakelaar 

sensor 

tvanger 

 



INSTA
 
1. Op
2. Ve
3. Ste
4. Er 

na
5. U k

ge
16

6. U k
sys
du

7. Ge
wa

8. U k
sch

 

 
 

LLATIE 

pen het batt
erwijder de n
eek de nano
is voor de m
no-ontvang
kunt de sam
bruiken. De
00DPI 
kunt ook he
steeminstel
bbelklikken

ebruik de aa
anneer niet 
kunt de aan
hakelen. 

terijklepje en
nano-ontvan
o-ontvange
meeste bes

ger slechts i
mplingsnelh
e volgende s

et gedrag va
lingen voor
 of de snelh

an/uitschake
in gebruik. 

n/uitschakel

n installeer 
nger. 
r in een bes

sturingssyst
n een besc
eid van de 
samplingsn

an de muis 
r de muisfun
heid van cu
elaar op de 
Druk de sch
aar naar de

Open het 

Verwijder 

Steek dez
computer

Druk op d
800-1200-

Aan/uitsch
Wanneer 
op “OFF” 

de batterije

schikbare U
temen geen
hikbare US
muis wijzig

nelheden zij

beïnvloede
ncties te ge
rsorbewegi
 onderzijde
hakelaar hie
e stand “ON

klepje en in

r de Nano-o

ze Nano-on
r 

deze toets o
-1600 

hakelaar vo
u de muis n
te klikken; 

en. 

USB-poort v
n speciale in
B-poort van
en door de 
n beschikba

n door het b
bruiken, zo
ngen. 
 van de mu
ervoor naar

N” drukken o

nstalleer de

ontvanger 

tvanger in e

om de DPI in

oor de batte
niet gebruik
Wanneer in

an uw PC. 
nstallatie ve
n uw PC te 
DPI-toets o

aar. 800DP

bedieningsp
als het inter

is om de m
r de stand “O
om de muis

e batterij 

een USB-po

n te stellen 

erij 
kt, vergeet a
n gebruik, p

ereist, u hoe
steken. 

op de muis 
PI - 1200DP

paneel van 
rval voor 

muis uit te sc
OFF”. 

s weer in te 

oort van uw

op 

a.u.b. niet d
laats het op

eft de 

te 
I - 

uw 

chakelen 

 

w 

e toets 
p “ON”. 



BEDIENING 
 
De linker muisknop wordt gewoonlijk gebruikt om opties in of uit te schakelen of om te 
dubbelklikken om een geselecteerde actie uit te voeren. De rechter muisknop wordt 
gewoonlijk gebruikt om submenu’s of applicatiespecifieke menu’s te openen. De functie van 
de middelste muisknop verschilt gewoonlijk per applicatie, terwijl het wieltje, indien voorzien, 
wordt gebruikt om een pagina of scherm in verticale richting te scrollen. De functies van de 
middelste en rechterknop kunnen in veel programma’s naar wens worden geconfigureerd. 
Lees voor meer informatie de instructies van de betreffende applicatiesoftware. 
 
 
ONDERHOUD 
 
Reinig de muis wanneer vereist met een vochtig doekje om stof en vuil te verwijderen. Zorg 
ervoor de opening van de optische sensor op de onderzijde van de muis altijd schoon te 
houden, zodat u muis goed blijft werken. 
 
 
COMPATIBILITEIT 
 
- Microsoft® Windows® (alle huidige versies) 
- Linux (alle versies) 
- Mac OS® (alle huidige versies) 
 

 

 

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 
 


