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OBSŁUGA 
 
Lewego przycisku myszy używa się zwykle do włączania i wyłączania opcji lub do 
wykonywania żądanych czynności za pomocą podwójnego kliknięcia. Prawego przycisku 
myszy używa się zwykle do otwierania podmenu i menu specyficznych dla danej aplikacji. 
Funkcja środkowego przycisku myszy zależy zwykle od danej aplikacji, a kółko, jeśli mysz 
jest w takowe wyposażona, służy do pionowego przewijania stron i ekranów. W wielu 
programach funkcje przycisku środkowego i prawego skonfigurować może użytkownik. 
Dalsze szczegóły można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania danej aplikacji. 
 
 
KONSERWACJA 
 
W razie potrzeby mysz należy czyścić wilgotną szmatką w celu usunięcia kurzu i brudu. 
Należy upewnić się, że otwór czujnika optycznego na spodzie myszy jest zawsze czysty. 
Mysz dzięki temu będzie zawsze działać prawidłowo. 
 
 
KOMPATYBILNOŚĆ 
 
- Microsoft® Windows® (wszystkie obecne wersje) 
- Linux (wszystkie wersje) 
- Mac OS® (wszystkie obecne wersje) 
 

 

 

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 
 


