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Pragniemy podziękować Państwu za kupno myszy ТМ SVEN!

Zanim zaczniemy użytkować mysz, powinniśmy zapoznać się dokładnie z daną 
instrukcją, którą należy zachować na cały okres użytkowania urządzenia.

PRawo autoRSkiE
© 2014. SVEN PTE. LTD. Wersja 1.0 (V 1.0).
Dana Instrukcja i zawarta w niej informacja są chronione przez prawo autorskie. 
Wszystkie prawa są pod ochroną prawną.

Marki handlowe
Wszystkie marki handlowe są własnością ich prawowitych właścicieli.

uprzedzenie o ograniczeniu odpowiedzialności
Chociaż staramy jak to tylko jest możliwe aby Instrukcja była maksymalnie 
dokładna, mogą się zdarzyć jakieś nieścisłości. Informacja zawarta w danej 
Instrukcji jest przedstawiona "jak jest".
Autor i wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności przed osobami fizycz-
nymi i podmiotami prawnymi za możliwy uszczerbek bądź szkody spowodowa-
ne informacjami zawartymi w niniejszej Instrukcji.
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RX-425 
Wireless

Instrukcja użytkownika

1. SPECyFika uRZĄDZEnia
• Ergonomiczna konstrukcja
• Precyzyjna technologia optyczna
• Działa praktycznie na dowolnej powierzchni
• Precyzyjny czujnik optyczny
• Ciche przyciski
• Rozdzielczość myszy 800 dpi
• Interfejs USB
• Sterowniki dla Windows XP/Vista/7/8/10 nie są potrzebne

2. koMPLEtność
• Optyczna mysz przewodowa — 1 szt.
• Instrukcja użytkownika — 1 szt.
• Karta gwarancyjna — 1 szt.

3. wyMoGi SyStEMowE
• ОС Windows XP/Vista/7/8/10
• Wolny port USB

4. PRZyGotowaniE Do uRuCHoMiEnia
• Podłączyć manipulator do wolnego portu USB w PC.
• Po podłączeniu do portu USB komputer automatycznie rozpoznaje urządzenie.
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5. niESPRawnośCi i iCH uSuwaniE

Niesprawność Usunięcie niesprawności

Manipulator nie 
działa.

1. Odłączyć mysz od PC i sprawdzić kontakty złączy, czy 
nie są uszkodzone. Jeśli nie widać żadnych zewnętrz-
nych uszkodzeń i złącza są sprawne, należy podłączyć 
mysz do PC jeszcze raz.
2. Jeśli to nie pomoże, należy zwrócić się do najbliższego 
centrum serwisowego.

 

6. CHaRaktERyStyki tECHniCZnE

Parametry Znaczenie

Kompatybilność z SO Windows XP/Vista/7/8/10

Rozdzielczość, dpi 800

Ilość przycisków 2 + 1 (rolka przewijania)

Interfejs USB

Wymiary, mm 65 × 40 × 120

Masa, g 86
 
Uwaga:
• Charakterystyki techniczne przytoczone w tablicy, są informacyjne i nie 
mogą być podstawą do wysunięcia roszczeń.
• Prodykty ТМ SVEN ulegają stałemu doskonaleniu, dlatego charakte-
rystyki techniczne i kompletacja mogą się zmieniać bez uprzedzenia.
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