
Nederlandse versie

11

MI013 Sweex Mini Wireless Optical Scroll Mouse Battery Free

Inleiding

Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless Optical Mouse Battery Free. Ervaar de bewegingsvrijheid van een draadloze muis
en het gemak van een muis waarvan de de batterijen nooit meer leeg raken. De uiterst gevoelige sensortechnologie, drie knoppen en scrollfunctie
zorgen voor een optimaal gebruikersgemak.

Voor een juiste werking van dit product raden wij aan deze handleiding eerst aandachtig door te lezen. Mochten er ondanks deze handleiding toch
problemen ontstaan bij de installatie of werking van het product, kijk dan voor meer informatie op onze website: www.sweex.com.

Inhoud van de verpakking

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn:

• Wireless Optical Mouse Battery Free
• Muismat
• Deze handleiding

Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken neem dan contact op met de leverancier.

Specificaties

Muismat (zender/ontvanger)
• Aansluiting: USB
• Interface: USB 1.1
• Ingangsspanning: 5Vdc +/- 5%
• Maximaal stroomverbruik: 280 mA
• Werkfrequentie: 121 Khz – 128 Khz

Muis
• Geavanceerde optische sensortechnologie 
• 3 knoppen
• Scrollwiel
• Resolutie: 620 DPI 
• Ergonomisch design 
• Plug and Play
• Maximaal stroomverbruik: 90 mA, standby: 20 mA
• Ondersteunt: Windows 98SE, 2000 en XP
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Systeemeisen

Een vrije USB poort
Windows 98SE,  2000 of XP

Waarschuwing!

• Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water of andere vloeistoffen.
• Plaats de muismat niet te dicht bij een CRT monitor, wij adviseren een minimale afstand van 20 centimeter.
• Leg geen bankpassen of creditcards op de muismat.

Installatie

Alvorens met de installatie te beginnen raden wij aan om er voor te zorgen dat het besturingssysteem up-to-date is. Dit is eenvoudig te controleren
door in “Internet Explorer” (Internet Explorer) te kiezen voor het menu “Extra” (Extra) en vervolgens de optie “Windows Update” (Windows
Update).

Hardware installatie

1. Zet het computersysteem uit.
2. Sluit de USB stekker van de muismat aan op een vrije USB poort van de computer. 
3. Zet het computersysteem weer aan.

Gebruiksinstellingen

Nadat de computer is opgestart wordt de muismat gedetecteerd en geïnstalleerd, indien nodig vraagt Windows om het computersysteem te
herstarten. Het rode “PWR” lampje op de muismat knippert nu, zodra de muis op de muismat ligt, zal het rode lampje continue gaan branden.
Druk nu op de “Tune” knop van de muismat, het groene “Run” lampje gaat een aantal seconden knipperen en dooft vervolgens, hierna gaat het
rode “PWR” weer branden. De muis is nu klaar voor gebruik.

Groene LED

Rode LED

Knop

http://www.sweex.com
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Garantie

Voor alle artikelen die gevoerd worden onder de naam Sweex Essentials geldt een garantietermijn van drie jaar. Alleen voor de Sweex Digitale foto-
en videocamera's geldt een garantietermijn van twee jaar. Op meegeleverde software, oplaadbare batterijen en accu’s geven wij geen support of
garantie.

Afhandeling van garantie vindt alleen plaats via de dealer waar het betreffende artikel is aangekocht.




