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Ergonomická optická  

USB myš M618BU   

 

Obj. č.: 141 04 08 
 

 

 

 

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup optické USB myši.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku          
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste     
jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

Účel použití 
Počítačová myš slouží k ovládání počítače. Řídicí signály jsou přenášeny prostřednictvím USB.  
Myš je vybavena ergonomickým designem pro pohodlné uchopení. Je navržena pro použití s PC  
a notebooky. 

 
 
Rozsah dodávky 

• Myš 
• Software na CD 
• Návod k obsluze 
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Popis a ovládací prvky 

 
1 Pravé tlačítko myši 

2 Scrollovací kolečko 

3 Levé tlačítko myši 

4 Tlačítko pro rozlišení 

5 Tlačítko zpět 

6 Tlačítko vpřed 

 

 

 

 

Obsluha 
a) Použití myši bez software 

 
• Zapněte počítač a vyčkejte úplného nastartování operačního systému. 
• Připojte myš prostřednictvím USB kabelu k USB-A portu počítače.  

Operační systém nainstaluje nutné ovladače, jakmile je navázáno propojení. 
• I když nenainstalujete software dodaný společně s myší, stále můžete ve Vašem systému  

provést základní nastavení myši. 
 

b) Instalace software a další nastavení 
 

• Pro pokročilé nastavení jakým je např. trackování, scrollování a klikací funkce, použijte software 
na přiloženém CD. Můžete rovněž uživatelsky nastavovat tlačítka myši a obnovit výchozí 
nastavení. 

• Ve výchozím stavu lze s tlačítky myši provádět standardní příkazy.  
Pomocí software můžete měnit nebo deaktivovat příkazy a funkce tlačítek myši.  
Tlačítko pro rozlišení (4) nelze konfigurovat. 

• Vložte CD se softwarem do DVD mechaniky a spusťte pomocí „Setup“ instalační program  
(pro instalaci programu jsou třeba administrátorská práva). Jakmile je software nainstalován,  
je třeba restartovat počítač. 

• Pomocí „Setup“ je možné software odinstalovat. 
• Pro konfiguraci pokročilého nastavení myši, spusťte v nainstalovaném adresáři software kliknutím 

na „Option“ a postupujte podle pokynů na obrazovce. 
 

c) Provoz 
 

• Požadované rozlišení nastavte stlačením tlačítka pro rozlišení (4).  
Vybrat si můžete 600, 1000 nebo 1600 dpi. 

• Počítač ovládáte pohybem myši, otáčením scrollovacího tlačítka (2) a klikáním pomocí tlačítek  
(1, 3, 5, 6). Pomocí tlačítek vpřed a zpět (6,5) se pohybujete v internetovém prohlížeči. 

• Optický snímač na spodní straně myši nefunguje na každém povrchu, např. na skle  
nebo na světlých či lesklých površích. Na choulostivých površích doporučujeme použít  
pod myš podložku, aby nedošlo k poškození povrchu. 
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Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných 
ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do USB myši. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky 
mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.  

Technické údaje 
 

Napájení ........................................................... přes USB 2.0 

Provozní napětí................................................. 5 V/DC 

Spotřeba ........................................................... cca 50 mA (v provozu), 16 mA (v pohotovosti) 

Délka kabelu ..................................................... 160 cm 

Průřez kabelu .................................................... Ø 3 mm 

Senzor .............................................................. PAN 3509 

Rozlišení senzoru ............................................. 600/1000/1600 dpi 

Požadavky na systém ....................................... Windows
® 

2000, XP (Home, Pro, se SP1, SP2, SP3) 
 .......................................................................... (32 bit), Vista™ (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8.0 (32/64 bit), 
 .......................................................................... 8.1 (32/64 bit), 10.0 (32/64 bit), RT 

Provozní podmínky ........................................... 0 až +40 °C, 0 – 95 % RH 
Skladovací podmínky ....................................... 0 až +55 °C, 0 – 95 % RH 

Rozměry (Š x V x H) ......................................... 135,5 x 87 x 100 mm  

Hmotnost .......................................................... 138 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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