
 

Ergonomische verticale 
draadloze muis 

 
Handleiding 

DA-20155 
 
Deze ergonomische verticale muis van Digitus maakt het mogelijk een natuurlijke 
arm- en handpositie te behouden, ongeacht of u langdurig aan het werk bent of 
gewoon het internet surft. Het verticale ontwerp garandeert rustigere bewegingen 
en ontlast de gewrichten. Als een resultaat, wordt de oorzaak van pijn in de arm, 
schouder en rug als een bijkomend effect tegengegaan. De volledig rubberen 
afwerking voorkomt slippen van de hand, zelfs wanneer u voor een lange tijd werkt. 
Dankzij de oplaadbare li-ionbatterij, hoeft de batterij niet continu te worden 
vervangen en dit is niet alleen goed voor de portemonnee maar ook voor het milieu. 
De geïntegreerde oplaadbare batterij van 300 mAh levert een gebruikstijd van tot op 
50 dagen met normaal gebruikersgedrag. De muis zelf is voorzien van 6 knoppen en 
drie mogelijke afstellingen. 

Werk, surf en speel veel gezonder – met de DIGITUS ergonomische draadloze muis. 



Eigenschappen 

1. Ingebouwde oplaadbare Li-ionbatterij 
2. Gevoeligheid - 3 dpi-modi: DPI 800-1200-1600 afstelbaar 
3. 6 knoppen: links, rechts, mid-scroll, DPI, vooruit, achteruit 
4. Afmetingen (LBH): 60 * 77 * 105mm 
5. Gewicht: 95g 
6. Gebruiksbereik: 10m 
7. Bedrijfsspanning: 3,7V 
8. Batterijcapaciteit: 300mAh 
9. Compatibel met: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux 
10. Volledig rubberen afwerking 
11. Intelligente slaap- en wekfunctie 

 

Diagrammen 

 

One-touch knoppen DPI-conversie 

Linkerzijde drukgevoeligheid 

Voortreffelijke 3D-wielknoppen 

Rechterzijde drukgevoeligheid 

Comfortabele duimgroef 

Snelheid vooruitknop 

Snelheid achteruits 



Inhoud van de verpakking 
 1x ergonomische verticale draadloze muis 

 1x 3,5" laadkabel 

 1x USB-nano-ontvanger 

 1x gebruiksaanwijzing 

 
 
 

Optische verticale muis 

Deze muis is vol van vitaliteit en innovatie en biedt talloze voordelen voor uw 
gezondheid. 
Door de wijze waarop u uw pols en armen gebruikt te veranderen, zult u zeer 
effectief pijn en ongemak reduceren. Met rubberen olieafwerking zodat zwetende 
vingers niet slippen. Van kantoorwerk tot spelletjes spelen, gebruik van deze optische 
verticale muis is comfortabel en gezond. 
 

Verbinding met de USB-ontvanger 

Haal de USB-ontvanger uit de doos en steek deze in de USB-poort van uw computer. 
Stel de vermogensschakelaar op de onderzijde van de muis a.u.b. in op de stand 
“AAN” wanneer u de muis voor het eerst gebruikt. De muis en USB-ontvanger zullen 
automatisch de verbinding tot stand brengen. 
 

De muis uitschakelen 

Wanneer u de muis niet meer nodig hebt, stel de vermogensschakelaar in op de 
stand “UIT”. U kunt de USB-ontvanger in de computer laten of deze uittrekken en 
samen met de verticale muis opbergen. 
 


