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MOUSE OPTIC 4D WIRELESS URANUS ESPERANZA 

 
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.  
 
Mouse optic wireless 4D, pentru laptop-uri și calculatoare. Tehnologie 2.4 G. Senzorul optic de înaltă 
calitate, cele patru butoane și rotița de derulare îl face potrivit pentru lucrul acasă, la birou și pentru 
jocuri. Asigură un confort ridicat pe durata utilizării. Datorită formei ergonomice, mouse-ul se 
potrivește perfect în mână, nu provoacă oboseală în timpul lucrului.   
Compartimentul pentru receptorul de tip nano facilitează transportul. 
 
Informații privind siguranța 

 Nu expuneți produsul la umezeală, apă sau ploaie. 

 Nu amplasați dispozitivul lângă calorifer, radiator sau la soare. 

 Nu dezasamblați dispozitivul, în caz contrar veți pierde garanția. 

 Nu introduceți obiecte în interiorul dispozitivului. 
 
Instalarea echipamentului 
Introduceți receptorul nano al acestui mouse în port-ul USB liber al calculatorului sau al laptopului. 
Cu PC-ul deschis, după ce ați inserat receptorul nano al mouse-ului în sistem, va apărea pe desktop o 
notificare cu ”Found New Hardware” (S-a găsit un nou dispozitiv”). Lăsați-l câteva minute să se 
instaleze până când va apărea mesajul ”Your new hardware is installed and ready to use” (Noul dvs. 
dispozitiv este instalat și gata de utilizare). 
Acum puteți utiliza mouse-ul cu ușurință. 
 
DATE TEHNICE 
Senzor optic de înaltă calitate 800/1200/1600 DPI 
Receptor nano 
Tehnologie 2.4G, distanța de acțiune de peste 10 m 
4 butoane 
Rotiță de derulare silențioasă 
Funcționează cu următoarele sisteme de operare: Windows 98/2000/ME/NT/ XP / VISTA / Windows 
7/Unix/ MAC OS 8.6 sau versiune mai nouă 
Necesită port USB pentru conectarea receptorului wireless. 
Alimentare: 1 baterie tip AA (nu este inclusă) 
 

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ 
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL. 

 
 

 

RECICLAREA CORECTA  A  ACESTUI PRODUS 
Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu 
deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea 
dumneavoastră din cauza reciclarii necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de 

deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în 
refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.  

 


