
 

 

Mouse Optical wireless SPMO-W12 

Manual de utilizare 

This manual is available in english on www.spacer.ro 

 

Caracteristici: Specificatii tehnice: 

· Senzor optic 1000 DPI · Frecventa de operare: 2.4GHz 

· Receptor nano USB · Distanta operare: 10m 

· Nu necesita drivere · Rezolutie: 1000  DPI 

· Necesita 1 port USB disponibil · Dimensiuni: 106 x 60 x 38 mm 

 · Butoane: 3 

 · Buton ON/OF 

 · Greutate 59.3g  

 

Instructiuni de utilizare 

1. Daca receptorul wireless nu este inclus separat in ambalaj, va rugam intoarceti mouse-ul Dvs. si deschideti capacul bateriei pentru a-l gasi. 

2. Scoateti receptorul si introduceti bateria/baterii conform indicatiilor din lacas 

3. Va rugam gasiti un port USB disponibil in sistemul dvs. pentru receptorul wireless 

4. Va rugam introduceti receptorul Mouse-ului Spacer urmarind alinierea corecta fata de protul USB 

5. Asteptati detectarea si configurarea mouse-ului de catre sistemul de operare, urmarind instructiunile de pe ecranul sistemului dvs. 

Functiile mouse-ului: 

Buton stanga: efectueaza functii traditionale ale mouse-ului cum ar fi clic, clic dublu si glisare 

Buton dreapta: efectueaza functia traditionala de clic dreapta a mouse-ului 

Rotita: Apasati si rotiti usor pentru a naviga pe Internet sau pentru a explora documente deschise 

Buton DPI: Rezolutia disponibila 1000 DPI 

Continut ambalaj: mouse wireless/ receptor nano USB  stocat in mouse/ 2 x baterii AAA 

Precautii 

Feriti produsul de umiditate. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Feriti produsul de lichide. 

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de încalzire (sobe, calorifere et.) 

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate 

pentru colectarea deseurilor electronice. 

ELIMINARE DESEURI: 

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat 

de deșeurile menajere.  Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de 

autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam contactati primaria localitatii dvs. sau accesati pagina 

www.ecotic.ro 

Prin prezenta, ROYAL COMPUTERS declara ca tipul de echipamente radio – mouse wireless este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE.  

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoare adresa de internet: www.spacer.ro 
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