
  

 

 

 
 

 Mi Wireless Mouse מדריך למשתמש

 .Xiaomiתודה שרכשת את העכבר האלחוטי מתוצרת 
.עתידי לשימוש המדריך את ושמור זה במוצר השימוש לפני השימוש הוראות את בעיון קרא אנא

 

 

 הפעלה מהירה

 האלחוטי העכבר של העליון המכסה את פתח .1

  
  10°ת של הרם את הקצה האחורי של המכסה בזווי 1.1
 העליון המכסה את לפתוח כדי הקדמי הקצה את הרם 1.2

 משוך והסר את לשונית בידוד הסוללה .2

 
 החוצה USB-משוך והוצא את מתאם ה .3

 

 פנוי במחשב USBלשקע  USB-הכנס את מתאם ה .4

 
 הצמד והדק את המכסה העליון בחזרה לעכבר האלחוטי .5

 
 הדק תחילה את הקצה הקדמי של המכסה העליון 5.1
 לאחר מכן הדק את הקצה האחורי של המכסה העליון 5.2

 העבר את -. הדלק את העכבר האלחוטי6
 .ONהמפסק למצב     

 
 בדוק את רמת המתח בסוללה באמצעות מחוון הסוללה.



  

 

 

 
 
 

 אזהרה
שירות הלקוחות  עם קשר וצור, התחשמלות או שריפה למנוע כדי מיד מהמחשב אותו יש לנתק, במידה והעכבר יבוא במגע עם נוזל כלשהו

 .של היבואן
 .לכיוון העיניים הלייזר קרן את ואופן אין לכוון פנים בשום
 .חום מקור אחר של סוג כל או מאש הימנע

 .למשתמש במדריך מפורשתקיימת הנחיה  כן אם אלא, פנימיים חלקים להחליף או לפרק אין לנסות
 .בסוג שאינו מתאיםחל איסור מוחלט לבצע החלפה של סוללה 

 .להנחיות בלבד תיעשה בהתאם משומשות סוללות של הסרה

 הצהרת תאימות
 :FCC(מזהה  FCC -ה ליכל של 15 סעיףב ועומדהמוצר האלחוטי עומד בתקנות ובדרישות החוק,  כי מצהיר היבואן

2ALT9WSB01TM.( 

 סילוק ומיחזורמידע בנושאי 
 .ביתית פסולתה יחד עם זה אין להשליך מוצרכי  מציין זה סימון

 . מבוקר בלתי פסולת סילוק מפני האדם לבריאות או לסביבה אפשרי נזק למנוע כדי
 אל פנה או הפזורות ברחבי הרשות המקומית והאיסוף ההחזרה במערכות ניתן להיעזר, שלך המשומש המוצר את למחזר כדי

  .המוצר נרכש שבה החנות

 מזיקות. להפרעות אינו גורם זה מוצר
 עשויים משמעותיים שינויים. זה למוצר מורשים בלתי משינויים כתוצאה הנגרמות טלוויזיה או רדיו הפרעות לכל אחראי אינו היצרן: הערה
 .מוצרה את להפעיל מנת על המשתמש על ידי הפעלתו את למנוע
 לספק נועדו אלה מגבלות  FCC-ה כללי של 15 סעיףל בהתאם Class B מסוג דיגיטלי התקן של למגבלות תואם ונמצא נבדק זה ציוד: הערה
ונעשה בו  מותקן אינו ואם, רדיו תדר אנרגיית להקרין ויכול משתמש, יוצר זה ציוד. ביתית בהתקנה מזיקות הפרעות מפני סבירה הגנה

 אם. מסוימת בהתקנה הפרעה תתרחש שלא ערובה אין, זאת עם. רדיו לתקשורת מזיקות להפרעות לגרום עלול, להוראות בהתאם שימוש
 לתקן לנסות למשתמש מומלץ, והפעלתו המוצר כיבוי ידי-על לאמת זאת ושניתן, טלוויזיה או רדיו לקליטת מזיקות להפרעות גורם זה ציוד
 :הבאים מהצעדים יותר או אחד באמצעות ההפרעה את

 .הקולטת האנטנה של מחדש כיוון או כיוון -
 .המקלט לבין הציוד בין מרחק ההפרדה את הגדל -
 .המקלט אליו מחובר מזה אשר שונה חשמל במעגל לשקע הציוד את חבר -
 .עזרה לקבלת גורם טכני מוסמך ומנוסה עם היבואן או עם התייעץ -

 טכנימפרט 
 WSB01TMדגם:  אלחוטי עכבר: שם
 DPI 1200: רזולוציה אופטי: סוג

 מטר 10 עד :אלחוטי טווח 2.4GHz: אלחוטי חיבור
 1mw: מירבי הספק 2403MHz-2479MHzתדרי הפעלה: 

 Windows: אחורי לחצן 4: לחצנים מספר
 Windowsשל מערכת הפעלה   לדף הקודם בדפדפן תומך בחזרה

 והמחשב) המשתמש לתנאי בהתאם להשתנות עשויים( חודשים 12: סוללה חיי
 Chrome של  ההפעלה ומערכת, ומעלה Windows 7/8/10, Mac OS X10.8  -תאימות: תואם ל

 .למשתמש מדריך, USBמתאם , אלחוטי עכבר: האריזה תוכן ℃40 - 0℃: פעולה טמפרטורת
 

 כתב אחריות

 מלא:__________________  כתובת: ___________________שם 
 _____  ________רכישה :_ מועד____   _____מקום הרכישה: ______________ דגם :____

 האחריות.                לכתב בהתאם_____ _____תום תקופת האחריות : _____
 ________מספר סידורי :_______

 
 : בכפוף לתנאים הבאיםמועד הרכישה, חודשים מ 12וצר לתקופה של מני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות לת לפזה נבדק בקפדנו מוצר

 . האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח אואחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה
 תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. במקרה של תקלה כתוצאה מחדירת נוזל, 

תקלות או מתכת של המוצר,  חלקי פלסטיקשברים, סדקים, חתכים או קרעים, (ובכלל זה שריטות וקילופים),  יםוציפוי האחריות אינה כוללת: צבע
 .הוראות השימוששימוש במוצר שלא בהתאם ל, תוך המוצראו נזילת סוללה ב וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל

 לידיעתך:

 .ממועד הרכישה חודשים 12-אחריות על המוצר הינה ל .1
 טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.שאינו מוסמך האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם  .2
 מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבונו. -ימי עסקים  10-14זמן טיפול במעבדה הינו בין  .3
 

  il.co.il-www.miרשימת נקודות שירות מפורטת באתר 
 supportmi@hemilton.co.ilלכתובת:  ל"דוא לנו שלח
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