ORFO Mouse Maxxtro (radio-optical)
Ná vod k obsluze
Myš a přijímač mají ná sledující tlačítka a LED diody
Myš:
1.Tlačítko nastavení digitá lního ID.
2.Indiká tor slabý ch baterií.
Přijímač:
1.Tlačítko nastavení digitá lního ID.
2.Indiká tor přijímaní dat.
3.Indiká tor nabíjení baterií.

Instalace myši
1.Připojte přijímač do PS/2 nebo USB portu.Zapně te PC.Systémy Win9x,Win2000 a WinXP
najdou a nainstalují myš samy.
2.Vložte baterie do myši.Dejte pozor,aby jste dodrželi sprá vnou polaritu.Mě l by se rozsvítit
optický senzor na spodní čá sti myši.

Nastavení digitá lního ID
3.Zmá čkně te tlačítko nastavová ní digitá lního ID na přijímači.Indiká tor přijímá ní dat by mě l
začít blikat.
4.Nyní zmá čkně te tlačítko nastavení digitá lního ID na myši.Myš obdrží jedinečné digitá lní
ID.Indiká tor přijímá ní dat na přijímači by mě l zhasnout zhruba za 1-2 sekundy.
5.Kdykoliv nyní budete pohybovat myší nebo klikat na tlačítka,musí svítit indiká tor přijímá ní
dat.Když přestanete hý bat myší nebo klikat na tlačítka,indiká tor přijímá ní dat zhasne bě hem
1-2 sekund.
6.Nastavené digitá lní ID v myši se nezmě ní pokud restartujete nebo vypnete PC,popřípadě
odnesete myš mimo dosah přijímače,ovšem jen za splně ní podmínky,že baterie zůstanou
v myši.Vybití nebo vyjmutí baterií z myši bude mít za ná sledek nové nastavová ní digitá lního
ID (kroky 1-5).

Indiká tor vybitích baterií
7.Indiká tor vybitý ch baterií bliká stejně ,jako indiká tor přijímaní dat.Pokud se ovšem
rozsvítí,znamená to,že mají baterie nízkou kapacitu a bude je třeba buď vymě nit nebo nabít.

Nabíjení baterií
8.Jestliže se vá m rozsvítil indiká tor vybitý ch baterií a vy má te v myši nabíjecí baterie (nový
vý robek obsahuje v balení 2ks nabíjecích baterií) , umístě te myš do přijímače.Sprá vné
umístě ní myši vá m bude signalizovat indiká tor nabíjení baterií,který se rozsvítí a má ná sledně
ně kolik stavů.Pokud indiká tor svítí nepřetržitě ,probíhá vybíjení baterií,pokud indiká tor
bliká ,probíhá nabíjení baterií,pokud indiká tor zhasne,jsou již baterie nabité.
UPOZORNĚ NÍ!Indiká tory na přijímači jsou za denního svě tla špatně viditelné.Nejedná se o
zá vadu.Vý robce udá vá ,že vyslechl stížnosti uživatelů na rušivé svíceni LED diod,při noční
prá ci.

