
BEZDRÁTOVÁ LASEROVÁ MYŠ WM2200 
CI-260 / CI-261

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



CZ

UŽIVATELSKÝ MANUÁLBEZDRÁTOVÁ LASEROVÁ MYŠ WM2200 CI-260/CI-261

1 Specifi kace
 4 tlačítka a posuvné kolečko
 Kompatibilní s USB 1.1 a 2.0
 Rozlišení: 1000 DPI
 Podpora Windows 98SE/2000P/ME /XP/Vista/7
 Dosah: až 10m
 Napájení: 2× AAA baterie

2 Instrukce

Instalace baterií

Bezdrátová myš používá dvě AAA baterie.

1. Otevřete kryt na baterie.
2. Vložte dvě AAA baterie do myši, přitom se ujistěte, že baterie vkládáte správným smě-

rem. (V místě umístění baterií je vyznačena správná polarita).
3. Uzavřete kryt na baterie.

Instalace USB přijímače do počítače

Zasuňte USB přijímač do volného USB portu a vyčkejte na automatickou instalaci ovlada-
čů.

Pravé tlačítko

Prostřední tlačítko 
a rolovací kolečko

Levé tlačítko

Tlačítko vpřed pro interne-
tové prohlížeče aj.

Tlačítko vzad
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UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁLBEZDRÔTOVÁ LASEROVÁ MYŠ WM2200 CI-260/CI-261

1Špecifi kácie 
 4 tlačidla a posuvné koliesko
 Kompatibilná s USB 1.1 a 2.0
 Rozlišenie: 1000 DPI
 Podpora Windows 98SE/2000P/ME/XP/Vista/7
 Dosah: až 10 m
 Napájanie: 2× AAA batéria

2 Inštrukcie

Inštalácia batérie

Bezdrôtová myš používa dve AAA batérie.

1. Otvorte kryt na batérie.
2. Vložte dve AAA batérie do myši, pritom sa uistite, že batérie vkladáte správnym sme-

rom. (V mieste umiestnenia batérií je vyznačená správna polarita).
3. Uzavrite kryt na batérie.

Inštalácia USB prijímača do počítača

Zasuňte USB prijímač do voľného USB portu a počkajte na automatickú inštaláciu ovláda-
čov.

Pravé tlačidlo

Prostredné tlačidlo 
a rolovacie koliesko

Ľavé tlačidlo

Tlačidlo vpred pre interne-
tové prehliadače a iné

Tlačidlo vzad
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