
Rechargeable
Silvergearslot located at the bottom of the mouse

Wireless Ergonomic Mouse
Manual / Handleiding

Koppelen met USB-ontvanger
Haal de USB-ontvanger uit de onderkant van de muis. Steek de USB-ontvanger in 
de USB-poort van uw PC. Zet de schakelaar op de muis op “ON”. De muis en 
USB-ontvanger maken automatisch verbinding.

Slaap- en ontwaakfunctie
De muis gaat in slaapstand wanneer de muis een tijdje niet wordt gebruikt. Klik op 
een willekeurige knop op de muis om uit de slaapstand te halen. De indicator op de 
muis knippert, de USB-ontvanger is ingeschakeld.

Muis uitschakelen
Wanneer de muis niet in gebruik is, schakel uit naar “OFF”. U kunt de 
USB-ontvanger in de PC laten of terugplaatsen aan de onderkant van de muis.

Herlaadbare batterijen 
De muis kan gebruikt worden tijdens het opladen, alleen verlengt dit de laadtijd. De 
muis gaat automatisch uit bij een opgeladen batterij om overlading te voorkomen.
Laadindicator: indicator brandt rood wanneer de muis oplaadt en schakelt uit 
wanneer de muis is opgeladen. Er is een zwakke verbinding als de indicator 
knippert. Check de verbinding. Het volledig opladen van de muis duurt 3 tot 4 uur 
en gaat 30 tot 60 dagen mee.

Inhoud technische parameters
Specificaties
Afmetingen: 105 x 73 x 60mm
Gewicht: 80,5 gram
Bereik: > 10m
Zendvermogen: +5db max
Voltage: 3,7v
Verrichtingsstroom: <10mA
Laadstroom: <300mA
Slaapstroom: <1 uA
Gevoeligheid: 3dpi modi: DPI 800-1200-1600 (aanpasbaar)

Computer systeemvereisten
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista, Windows CE, Windows 7, Windows 10
Linux Android

Onderhoud
Probeer geen onderdelen van de muis te verwijderen of de lithium batterij te 
vervangen. Dit gaat ten koste van de garantie en kan voor kortsluiting zorgen wat 
kan resulteren in brand of een explosie.

De batterij kan voor ontlading zorgen als deze een tijdje niet gebruikt wordt. 
Gebruik de bijgeleverde oplader. Ontkoppel de muis wanneer de batterij volledig is 
opgeladen. Overladen gaat ten koste van de levensduur van de batterij.

Gebruik voor het schoonmaken van de muis een vochtige doek met een milde zeep. 
Oplosmiddelen en andere schoonmaakmiddelen kunnen schade aan de muis 
veroorzaken.

Stel de muis niet bloot aan een extreem hete of koude omgeving. Extreme 
temperaturen kunnen invloed hebben op de levensduur van de muis.

Probleemoplossingen
Hieronder volgen probleemoplossende scenario’s voor de muis. Neem contact op 
met onze klantenservice als u een probleem met de muis niet kunt oplossen.

Oplaadbare batterij versie

Ergonomische muis
Deze muis heeft vitale en innovatieve eigenschappen met gezonde voordelen. Door 
de positie van uw pols en arm te veranderen, vermindert u pijn en ongemak. Te 
gebruiken op kantoor of tijdens het gamen.
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Storing

De muis reageert 
niet

Niet mogelijk om 
USB te koppelen 
met ontvanger

De muisaanwijzer is 
onregelmatig of 
reageert langzaam

De muis laadt niet 
op

Mogelijke reden

1. Een lege batterij
2. Powerschakelaar staat 
uit
3. De muis installeert het 
programma

1. De ontvanger is niet 
goed geplaatst
2. Lege batterij – schakelt 
automatisch uit

1. De muis is buiten het 
bereik van de ontvanger
2. Lage spanning
3. Vuil op de lazer aan de 
onderkant
4. De dpi van de muis is 
te laag

1. Lege batterij
2. Zwakke verbinding
3. Laadkabel is 
beschadigd

Oplossing

1. Oplossing A: laad ten 
minste 15 minuten op
    Oplossing B: laad volledig 
op voor het eerste gebruik
2. Controleer of de schakelaar 
op “ON” staat
3. Controleer of de indicator 
aan de onderkant brandt

1. Verwijder de ontvanger en 
plaats opnieuw
2. Gebruik de muis wanneer 
hij volledig is opgeladen

1. Plaats de muis dichter bij de 
ontvanger
2. Laad de muis op of vervang 
de batterijen
3. Gebruik een vochtige doek 
om de laser schoon te maken
4. Verander de dpi door de 
linkertoets en het middelste 
wiel tegelijk in te drukken
1. Neem contact op met de 
klantenservice
2. Controleer of de muis is 
verbonden met de oplader
3. Vervang de laadkabel

(Wissel dpi)
dpi 800-1200-1600
Aanpasbaar
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