
Nederlandse versie

S W E E X . C O M8

MI015 Sweex Mini Wireless Optical Mouse

Inleiding 

Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van deze Sweex Wireless Mini Mouse. 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 op www.sweex.com onder het kopje service & support.

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 mini muis
• USB-ontvanger
• Batterijen
• CD-ROM met handleiding

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

Specificaties

• Resolutie: 800 DPI
• Aansluiting ontvanger: USB
• Maximale draadloze werkafstand: 1 meter
• 3 Knoppen
• Scrollwiel
• Plug and Play
• Voeding: 2 x AAA Batterij 1,5V
• Ondersteunt Windows 98SE, 2000 en XP

Systeemeisen

• Vrije USB of PS/2 Poort
• Windows 98SE, 2000 of XP

Plaatsen van de batterij

Op de onderzijde van de muis bevindt zich een release knop, als je deze indrukt zal het bovenhuis los komen, en kunnen de batterijen geplaatst
worden. Let hierbij goed op dat de batterijen op de juiste manier worden geplaatst. Zie de afbeelding in de behuizing van de muis. 
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Met de on/off switch kun je de muis naar wens in- of uitschakelen, dit om bijvoorbeeld de batterij te sparen indien de muis tijdelijk niet wordt
gebruikt. Indien de muis voor langere tijd niet gebruikt wordt, raden wij aan om de batterijen te verwijderen.

Plaatsen van de USB-ontvanger

Voor het plaatsen van de USB-ontvanger is het niet nodig om software te installeren. Voor Windows 98SE kan het zijn dat om de Windows
98SE CD-ROM wordt gevraagd. 

Tot stand brengen van de verbinding

Op de achterzijde van de USB-ontvanger bevindt zich een ‘ID-knop’ (Link Button), als deze één keer indrukt wordt, zal de groene LED op de
ontvanger gaan knipperen.  

Op de onderzijde van de muis bevindt zich ook een ‘ID-knop’ (Link Button), nadat je deze hebt ingedrukt zal de groene LED op de ontvanger
even snel gaan knipperen. De muis is nu klaar voor gebruik. De LED op de ontvanger knippert voor een duur van +/- 15 sec. In deze periode
moet de handeling zijn uitgevoerd.

Garantie

Voor alle artikelen die gevoerd worden onder de naam Sweex geldt een garantietermijn van drie jaar. Alleen voor de Sweex Digitale fotocamera'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.

www.sweex.com



