
 

Mouse SPGM-ALIEN-LIGHT 

Manual de utilizare 

 

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

 

 

 

Instructiuni de utilizare 

1. Desfaceti cutia si scoateti cu grija produsul. 

2. Conectati cablul cu mufa USB al produsului la dispozitivul dvs. (PC, Laptop, Smartphone, Tableta) urmarind alinierea corecta 

fata de portul USB. 

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

dvs. 

 

Explicatii butoane 

1. Buton stanga: efectueaza functii traditionale ale mouse-ului cum 

ar fi clic, clic dublu si glisare. 

2. Buton dreapta: efectueaza functia traditionala de clic dreapta a 

mouse-ului. 

3. Rotita: Apasati si rotiti usor pentru a naviga pe Internet sau 

pentru a explora documente deschise. 

4. DPI: ajusteaza rezolutia mouse-ului dintre optiunile disponibile: 

800 / 1600 (default) /2400 / 3200 / 4800 / 6400 

5. Iluminare RGB: schimbati intre cele 6 moduri de iluminare si 

oprit. Butonul se afla pe partea inferioara a mouse-ului. 

6. Inapoi: efectueaza functia traditionala de inapoi in cadrul 

navigarii online, de exemplu. 

7. Inainte: efectueaza functia traditionala de inainte in cadrul 

navigarii online, de exemplu. 

Caracteristici: Specificatii tehnice: 

• Senzor optic Sunplus 6651B • Rezolutie ajustabila pana la: 6400 DPI 

• Iluminare RGB, 6 moduri & off • Dimensiuni:130 x 70 x 41 mm 

• Plug&play, nu necesitadrivere • Butoane: 7/1 

• Necesita 1 port USB disponibil • Greutate: 69g 

http://www.spacer.ro/


 

Continut ambalaj: mouse cu fir, manual utilizare. 

Precautii 

Protectia cablului. Nu stricati cablul conectare. Evitati sa trageti sau sa rasuciti cablul in locul unde se imbina cu dispozitivul. A se feri de 
copii și de animalele de companie. 

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, declaram ca produsul nostru este in conformitate cu Directiva 2014/30/EU. 

 

http://www.ecotic.ro/

