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Digitus ergonomik kablosuz fare, ister uzun süreli çalışın ister internette gezinin doğal 
kol ve el pozisyonunuzun korunmasını sağlar. Dikey tasarım, daha yumuşak hareketler 
sağlar ve eklemlerini rahatlatır. Sonuç olarak kol, omuz ve sırt ağrılarının kaynağıyla 
yardımcı bir etki olarak savaşır. Tamamen uygulanan lastik kaplama, uzun süredir 
çalışıyor olsanız dahi elinizin kaymasını önler. Şarj edilebilir li-iyon pil sayesinde pilin 
düzenli olarak değiştirilmesinin önüne geçilir böylece para tasarrufu sağlamış ve 
çevreyi korumuş olursunuz. 300 mAh'lik entegre şarj edilebilir pil, normal 
kullanımlarda 50 güne kadar kullanma süresi sağlar. Farede 6 adet düğme ve aynı 
zamanda üç ayarlama olasılığı bulunmaktadır. 

DIGITUS ergonomik kablosuz fareyle daha sağlıklı şekilde çalışın, internette gezinin ve 
oyun oynayın. 

  



Özellikler 

1. Dahili Li-iyon şarj edilebilir pil 
2. Hassasiyet - 3 dpi modu: DPI 800-1200-1600 Ayarlanabilir 
3. 6 tuşlu: sol, sağ, orta teker, DPI, ileri, geri 
4. Öçlüler (UGY): 60 × 77 × 105 mm 
5. Ağırlık: 95 g 
6. Çalışma mesafesi: 10 m 
7. Çalışma voltajı: 3,7 v 
8. Pil kapasitesi: 300 mah 
9. Uyumlu işletim sistemleri: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux 
10. Tamamen lastik kaplama 
11. Akıllı uyku ve uyanma fonksiyonu 

 

Şekil 

 

Tek dokunuşlu tuş DPI dönüştürme 

Baskıya duyarlı sol tuş 

Hassas 3D Teker tuş 

Baskıya duyarlı sağ tuş 

Rahat başparmak oyuğu 

Hız ileri düğmesi 

Hız geri düğmesi 



Paket içindekiler 
 1x Ergonomik dikey kablosuz fare 

 1x 3,5" şarj edilebilir kablo 

 1x USB nano alıcı 

 1x Kullanıcı Kılavuzu 

 
 

Optik dikey fare 

Fare zindelik ve yenilikle doludur ve sağlık açısından birçok faydası vardır. 
Bileğinizin ve kollarınızın kullanma şeklini değiştirerek ağrı ve rahatsızlıkları etkili 
şekilde azaltacaktır. Terli parmaklarınızın kaymasını önlemek için ek lastik yağı 
kaplama. Optik dikey fareyi ofis kullanımından oyuna kadar kullanmak rahat ve 
sağlıklıdır. 
 

USB Alıcıyla bağlama 

Alıcıyı kutunun içerisinden çıkarın ve USB alıcıyı bilgisayarınızdaki USB bağlantı 
noktasına takın. İlk kez olarak lütfen farenin alt kısmında bulunan güç düğmesini 
"Açık" konumuna getirin. Fare ve USB alıcı, otomatik olarak bağlanır. 
 

Farenin kapatılması 

Farenin kullanılması gerekmediğinde güç düğmesini "KAPALI" konumuna getirin. USB 
alıcıyı bilgisayarınızın üzerinde bırakabilir veya çıkararak dikey fareyle birlikte 
tutabilirsiniz. 
 
 


