
 

1 ENG 

  
Če vstavite napačne baterije, 

lahko to povzroči poškodbe. 

Okrogel gumb / Indikator 
za skoraj prazno baterijo 

Gumb za odstranitev 
pokrova za baterijo 

Gumb za 
ponastavitev ID 
kanala 

Gumb za 
vklop in 
izklop 

Led 

Mini Brezžična optična miška 
Artikel: CNR-MSOPTW4  

Navodila za uporabo verzija 1.0 
 

Značilnsti: 

27MHz RF 
1 kanal/256 ID 
Plug and Play! Ni potrebno nastavljati ID kanala 
Gumb za vklop in izklop 
2*AAA alkalne baterije priložene  
800 dpi ločljivost 
 

Miška: 

 
 
 
Sprejemnik: 

 
 
 

Namestitev 

1. Vstavljanje baterije 

a. Odstranitev pokrov predela za baterijo. 
b. Pravilno vstavite baterije v za to namenjen prostor. 
c. Ponovno ustrezno namestite pokrov za baterije. 
 
 

 

ID gumb 
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1. Pritisnite gumb za 
odstranitev pokrova 

+

-

2 AAA baterije 

 
 
 
 
 
Opozorilo: 

� Miška ima funkcijo varčevanja z energijo. Ko je miška v stanju varčevanja 
z energijo, je potrebno pritisniti na katerikoli gumb na miški, da se 
ponovno aktivira. 

� Vklop / Izklop: Gumb za vklop in izklop je namenjen varčevanju z 
energijo, ko miške ne uporabljate dalj časa.  

 
2. Povezava sprejemnika 

a. Izključite računalnik. 
b. Vključite sprejemnik   

v USB priključek  
računalnika. 

c. Vključite računalnik. 
 

3. Vzpostavite povezavo med miško in sprejemnikom: 

 

A. Avtomatična povezava: 
Miška ima funkcijo avtomatične povezave, zato ni potrebno nastavljati ID 
kanala, ko jo uporabljate prvič. 
 
 

B. Ročna povezava: 
a. Nastavite ID kanal ob prvi uporabi. (Korak 1) 
 
b. Pritisnite gumb za ponastavitev ID kanala na sprejemniku in opazili 
boste, da LED indikator počasi utripa rdeče. (korak 2) 
 
c. Pritisnite gumb za ponastavitev ID kanala na miški za nastavitev 
novega ID kanala. (Korak 3) Rdeči LED indikator bo utripal rdeče in hitro, 
ko bo identičen ID kanal lociran. (korak 4) 
 

2. Odstranite pokrov 

Pokrov 

PC
USB port
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1 2 3 4 5

Press ID reset 
Red Led indicator 

blinks slowly 

Press ID reset 

Red Led indicator  

blinks faster 

ID links OK! 

Opozorilo: Modri LED indicator na okroglem gumbu 
nakazuje skoraj izpraznjeno baterijo. Baterije je 
potrebno zamenjati. 

d. Pritisnite katerikoli gumb na miški za potrditev ID povezave. Rdeči 
indikator na sprejemniku zasveti vsakič, ko miška pošlje signal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Zamenjava praznih baterij 

Sledite korakom v teh navodilih za zamenjavo starih baterij z novimi.  
(2, 3) 

 
 
 

Težave pri uporabi 

a. Prepričajte se, da ste ustrezno priključili sprejemnik na USB priključek 
računalnika. 
 
b. Če želite zagotoviti najboljše delovanje, je potrebno locirati 
sprejemnik tam, kjer ni drugih elektronski naprav, kot so računalniki, 
monitorji in druge zunanje naprave. 
 
c. Preverite, če ste pravilno vzpostavili zvezo med miško in 
sprejemnikom. (Poglejte korak 3) 
 
d. Možno je, da so katere druge naprave sistema v konfliktu z miško. 
Potrdite IRQ/naslov nastavitve teh naprav in spremenite nastavitve kot 
je zahtevano. 
 
e. Miške ne smete uporabljati na izredno gladki in odbojni površini.  

Low power Led 


