
 

Uživatelská p říručka 
 
Vložení baterií (Bezdrátové modely) 
1. Sejměte kryt prostoru pro baterie ve krytu 

2. Vložte baterie podle schématu zobrazeného v prostoru pro baterie 

3. Správně zavřete kryt prostoru pro baterie 

4. Zkontrolujte, zda je vypínač zařízení v poloze ON 

5. Po zapnutí napájení indikátor LED několik sekund bliká 

 
Instalace hardwaru 
1. Připojte kabel nebo přijímač k portu USB počítače. 

2. Počkejte, než operační systém Windows automaticky detekuje zařízení. 

3. Zařízení je nyní připraveno k používání. 

 

 

△△△△ Poznáááámka 

Některé modely nabízejí kvalitní a účinné řízení spotřeby. Zařízení bude pravděpodobně nutné 

probudit stisknutím libovolné klávesy. 

 

Komunikace (Bezdrátové zařízení) 

Toto bezdrátové zařízení s přenosem v pásmu 2,4 GHz využívá obousměrný přenos s 

automatickou komunikací mezi zařízením a jeho přijímačem. 

 

Řešení potíží  

1. Zkontrolujte, zda jste správně připojili přijímač/konektor k USB portu PC. 

2. Pokud zjistíte, že zařízení přestalo fungovat, zkuste odpojit a znovu připojit  

přijímač/konektor nebo zařízení a přijímač znovu spárujte pomocí nástroje pro 

softwarovou komunikaci. Software jej k dispozici ke stažení z webu. 

3. Nepoužívejte myš na lesklém nebo zrcadlovém povrchu. 

4. Pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte středisko zákaznických služeb GIGABYTE 

na webu www.gigabyte.com a požádejte o podporu. Nepokoušejte se zařízení opravit 

vlastními silami. 

 

Vložení nových baterií (Bezdrátové modely) 
Když baterie dosáhne nízkého stavu, červený indikátor LED na bezdrátovém zařízení souvisle 

bliká. Prosím vložte nové baterie podle předchozích pokynů. 

 



 
 

Zásady používání baterií  
1. Baterie uschovávejte mimo dosah dětí. 

2. Při vložení nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte pouze 

bateriemi stejného typu se stejnými parametry, jako byly původní. 

3. Vyjměte vybité baterie. Nebudete-li myš delší dobu používat, vyjměte baterie.  

4. Vybité baterie zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy upravujícími likvidaci 

odpadu. 

5. Provozní doba a výkon baterie se mohou lišit v závislosti na konfiguraci sítě operátora, síle 

signálu a způsobu používání. 

 

 

Tento symbol na výrobku nebo v návodu znamená, že elektrická a 

elektronická zařízení na konci životnosti nepatří do běžného domovního 

odpadu. V zemích EU jsou provozovány samostatné systémy sběru. 

Více informací vám poskytne místní úřad nebo prodejce, u něhož jste výrobek 

zakoupili. 

 

 


