
BEZPRZEWODOWA MYSZ SKŁADANA USB
MODEL: AK226E

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe
Fabrycznie nowa składana bezprzewodowa mysz optyczna z 3 przyciskami. Doskonale nadaje się 
do codziennej pracy na komputerze, gier typu FPS oraz do tworzenia grafiki komputerowej. 
Symetryczna budowa sprawia, że jest ergonomiczna dla prawo- i leworęcznych użytkowników. 
Ergonomiczny kształt i niewielka waga sprawia, że myszką wygodnie się steruje. Bardzo miła w 
dotyku - pokryta specjalnym tworzywem.

Cechy i specyfikacja produktu: 

• Możliwość złożenia myszki - po złożeniu zajmuje 40% mniej miejsca. 
• Automatyczna funkcja oszczędzania energii. Myszka przechodzi w stan czuwania po 5 

minutach. 
• Nadajnik wkładany do wnętrza myszki gdy jest nieużywany, dzięki temu nigdy go nie 

zgubisz. 
• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Interfejs: USB typu A 
• Maksymalna odległość działania: 10 m 
• Kąt działania: 360 stopni 
• Rozdzielczość: 1200 DPI 
• Połączenie radiowe: 2,4 GHz 
• Liczba przycisków: 3 
• Współpracuje z USB 1.1 i USB 2.0 
• Podłączenie: Plug & Play 
• Kompatybilna z Windows 2000/NT/ME/XP/VISTA/7 
• Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5V 
• Wymiary po rozłożeniu: 110 mm x 60 mm x 35 mm 
• Kolor: biały
• W komplecie z nadajnikiem USB 
• Opakowanie: pudełko 

2. Instalacja i uruchomienie

1. Włącz komputer i zaloguj się do systemu.
2.  Podłącz  odbiornik  myszy bezprzewodowej  do wolnego portu  USB komputera.  Odpowiednie
sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie (technologia Plug & Play).
3. Upewnij się, że baterie zostały zainstalowane w myszy, a włącznik zasilania jest włączony. 
4. Umieść mysz blisko odbiornika USB.
5.  Wciśnij  guzik  Connect  na spodzie  myszy.  Po  odczekaniu  chwili  będzie  można  korzystać  z
urządzenia.



3. Środki ostrożności

1. Należy wyjąć baterie jeżeli mysz nie będzie używana przez dłuższy czas
2. Jeśli mysz znajduje się w stanie uśpienia należy przycisnąć jakikolwiek klawisz myszy
albo poruszyć nią, żeby powrócić do stanu aktywności
3. Mysz optyczna nie pracuje poprawnie na powierzchniach lustrzanych takich jak szkło
lub podkładki z grafiką trójwymiarową
4.  Mysz  i  nadajnik  czyścić  wilgotną  szmatką.  Nie  używać  silnych  detergentów  ani
rozpuszczalników.
5. Chronić urządzenie przed gorącem i dostępem wody.
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