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sk   Návod na použitie

Bezdrôtová myš



Vážení zákazníci!

S vašou novou bezdrôtovou počítačovou 
 myšou vás čaká sloboda bez drôtov. 
 Bezdrôtová počítačová myš sa dá pripojiť 
 veľmi rýchlo, pretože nie je potrebná 
 inšta lácia žiadnych dodatočných ovládačov. 
Bezdrôtová počítačová myš je vybavená 
 režimom na šetrenie energie z batérie. 
 Akonáhle s myšou niekoľko sekúnd nepohne-
te, spotreba energie z batérie sa automaticky 
zníži. 
Okrem toho môžete na myši priamo nastaviť 
hodnotu DPI a tým aj rýchlosť kurzora v troch 
stupňoch. 

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto 
 výrobkom.

Váš tím Tchibo

 www.tchibo.sk/navody
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Bezpečnostné upozornenia 

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozorne
nia a výrobok používajte len spôsobom opísa
ným v tomto návode, aby nedopatrením nedo
šlo k poraneniam alebo škodám. 

Uschovajte si tento návod a obal na neskoršie 
použitie, pretože obsahujú dôležité informácie. 

Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej 
odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Bezdrôtová počítačová myš slúži ako vstupné 
zariadenie v spojení s osobným počítačom.  
Je určená na súkromné použitie a nie je 
 vhodná na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiá
lu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo uduse
nia! 
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• Prehltnutie batérií môže byť životunebezpeč
né. Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 
2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému polep
taniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité 
batérie a výrobok preto uschovávajte mimo 
dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo 
dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla do
stať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte 
lekársku pomoc.

VAROVANIE pred poraneniami

• Nepoužívajte akumulátor, pretože riadna 
 prevádzka s akumulátormi nie je zaručená.

•  Pozor! Batérie môžu vybuchnúť, ...

•  ...  ak sú vložené nesprávne. Preto pri 
 vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne 
na správnu polaritu (+/–).

•  ...  ak sú počas používania, skladovania 
 alebo prepravy vystavené extrémne 
 vysokým alebo nízkym teplotám alebo 
nízkemu tlaku vzduchu vo veľkých 
 výškach. Výrobok používajte iba pri 
miernych klimatických podmienkach.
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•  ...  ak sú na nich vykonávané zmeny a/alebo 
ak sú deformované/zohrievané/rozobe
rané. 

•  ...  ak sú nabíjané, rozoberané, hádzané do 
ohňa alebo skratované. 

• Pozor! Pri vložení nesprávneho typu batérií 
hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo ne
bezpečenstvo vystúpenia horľavých tekutín 
alebo plynov. Používajte iba ten istý alebo 
rovnocenný typ batérie (pozri „Technické 
údaje“).

•  Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte 
 kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. 
 Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou 
a okamžite vyhľadajte lekára.

•  Kontaktné svorky v priehradke na batériu sa 
nesmú skratovať.
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POZOR – Nebezpečenstvo drobných úrazov 
a vecných škôd

• Batérie a výrobok chráňte pred nadmerným 
teplom. Vyberte batériu z výrobku po jej vy
bití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. 
Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť 
pri jej vytečení. 

•  Pred vložením vyčistite v prípade potreby 
kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo 
prehriatia!

•  Časti prístroja sa nesmú dostať do kontaktu  
s vlhkosťou.

•  Chráňte výrobok pred teplom, napr. z priame
ho slnečného žiarenia alebo z vykurovacieho 
telesa.

•  Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. 
Opravy zverte len špecializovanej opravovni. 

•   V nepriaznivých prípadoch môže pri inštalácii 
nového hardvéru na vašom počítači dôjsť  
k zlyhaniu systému a strate dát. Najskôr za
tvorte všetky otvorené programy a súbory. 

•  Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, 
 agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky. 
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Rešpektujte

•  Pri bezdrôtových zariadeniach môže do    chá
dzať k poruchám funkčnosti rušením ich rá
diového signálu signálom z iného výkonného 
vysielača. Môžu to byť napríklad mobilné te
lefóny, rádiotelefóny alebo druhá bezdrôtová 
počítačová myš. Odstráňte iné vysielače  
z blízkosti vašej bezdrôtovej počítačovej 
myši.

•  Neumiestňujte bezdrôtovú počítačovú myš  
a prijímač na povrchy z kovu. Kov môže 
 odkláňať rádiové vlny.

•  Funkčnosť bezdrôtovej počítačovej myši je 
obmedzená na reflexných a transparentných 
povrchoch (sklo, zrkadlo alebo lesklé podlož
ky pod myš). 
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Systémové požiadavky

• Windows 8 
Windows 10 

• Mac OS 

• USB port

V každom prípade zohľadnite návod na 
obsluhu vášho počítača. 
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Prehľad (obsah balenia)

rolovacie koliesko 
a tlačidlo myši

pravé tlačidlo myši

batéria

Vrchná strana

Spodná strana

USB prijímač

(Pri dodaní vložený v priehradke bezdrôtovej myši.)

ľavé tlačidlo myši

tlačidlo DPI

optický snímač s kontrolkou

úložná priehradka  
pre USB prijímač

priehradka na batériu

spínač zap./vyp. 
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Uvedenie do prevádzky

Nepoužívajte akumulátor, pretože riadna 
 prevádzka s akumulátormi nie je zaručená.

Vloženie batérie

1.  Zľahka 
odtlačte kryt 
priehradky na 
batériu nabok 
a zdvihnite ho 
pritom nahor.

2. Priloženú 
 batériu vložte 
do priehradky 
na batériu 
podľa obrázka. 
Dbajte pritom 
na správnu 
polaritu (+/–).

 3.  Znovu nasaďte kryt priehradky na batériu. 
Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť. 
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Vybratie USB prijímača

 1.   Otvorte priehrad
ku na batériu.

2.  USB prijímač 
 vyberte z úložnej 
priehradky.

  Keď bezdrôtovú 
počítačovú myš 
dlhšie nepouží
vate, uschovajte 
USB prijímač do 
úložnej priehrad
ky. 
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Zapnutie a vypnutie bezdrôtovej  
počítačovej myši

     Posuňte spínač  zap./
vyp. do polohy ON. 
Kontrolka v optickom 
snímači na pár se
kúnd zasvieti a po
tom zhasne.  
Bezdrôtová počítačo
vá myš je zapnutá.

  M  Posuňte spínač zap./
vyp. do polohy OFF 
pri dlhšom nepouží
vaní bezdrôtovej po
čítačovej myši. Bez
drôtovú myš vypnite 
aj napr. pri prenášaní.  
Chránite ju tak pred 
náhodným zapnutím, 
napr. pri prenášaní  
v aktovke atď.
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Automatická funkcia odpojenia

Akonáhle niekoľko sekúnd s bezdrôtovou 
 myšou nepohybujete, prepne sa do režimu 
standby a spotrebúva menej prúdu z batérie. 
Po dalších 15 minútach bez používania sa 
 prepne do hybernačného režimu. Bezdrôtová 
 počítačová myš sa do hybernačného režimu 
prepne aj pri vypnutom počítači alebo pri vy
tiahnutom prijímači USB. Po zapnutí počítača 
alebo po opätovnom zasunutí USB prijímača 
poklepte krátko na jedno z troch tlačidiel myši 
na jej aktivovanie. 
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Pripojenie USB prijímača k počítaču

 USB prijímač môžete pripojiť aj počas 
chodu počítača (hot plugging).

  M   Zasuňte USB prijímač do USB portu vášho 
počítača. 

Spojenie medzi USB prijímačom a bezdrôtovou 
počítačovou myšou je vytvorené.  
Ak medzi myšou a prijímačom nedôjde  
k synchronizácii, vyberte batériu z myši,  
chvíľu  počkajte a batériu opäť vložte.



16

Nastavenie rýchlosti kurzora

Tlačidlom DPI môžete nastaviť rýchlosť 
 kurzora priamo na bezdrôtovej myši.  
Každým stlačením tlačidla sa hodnota zmení  
o 400 DPI: 800 DPI  1200 DPI  1600 DPI.  
Pri uvedení do prevádzky je myš nastavená  
na 1200 DPI. 

Po použití

Na úsporu miesta môžete USB prijímač uložiť 
po použití do úložnej priehradky. 

1.  Posuňte spínač zap./vyp. do polohy OFF.

2.  Otvorte priehradku na batériu.

3. Zasuňte USB prijímač do určenej úložnej 
priehradky.

Čistenie

  M   Bezdrôtovú počítačovú myš utrite mäkkou, 
suchou handričkou. V prípade potreby 
 môžete suchou a čistou vatovou tyčinkou 
utrieť optický snímač. 
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Technické údaje

Model:     602 083

Batéria:    1 x  1,5 V (LR6/AA)

Príkon prúdu  
USB prijímača:   5V  30mA

Frekvencia:   2,4 GHz

Frekvenčné pásmo: 2402,65 – 2480,65 MHz

Max. vysielací výkon: 0,063 mW EIRP

Rozlíšenie:    800  1200  1600 DPI

Made exclusively for: 

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany, 
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzu
jeme právo na technické a optické zmeny na 
výrobku.



18

Poruchy / pomoc

Myš nefunguje správne, alebo sa nedá 
 presne ovládať.

• Nepracujete na silne reflexom alebo 
 transparentnom povrchu?  
Príp. použite podložku pod myš.

• Zmeňte nastavenie rýchlosti kurzora  
(pozri „Nastavenie rýchlosti kurzora“). 

•  Príp. utrite optický snímač suchou vatovou 
tyčinkou.

• Odstráňte iné elektronické zariadenia  
z blízkeho okolia.

Myš nefunguje.

• Je spínač zap./vyp. prepnutý do polohy 
OFF?

•  Nie je vybitá batéria?
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Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vy
robené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú 
recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu  
a šetrí životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného 
zberu. Využite na to miestne možnosti na zber 
papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto 
symbolom, sa nesmú likvidovať spolu 
s domovým odpadom! 
Máte zákonnú povinnosť likvidovať 

 staré prístroje oddelene od domového odpadu. 
Informácie o zberných dvoroch, ktoré odobe
rajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne 
obecná alebo mestská správa.

Batérie a akumulátory nepatria  
do domového odpadu! 
Máte zákonnú povinnosť odovzdať 

 vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore 
vašej obecnej alebo mestskej správy alebo 
v špecializovanej predajni, ktorá predáva baté
rie. 
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Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH týmto vyhlasuje, že 
tento výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh 
základné požiadavky a všetky príslušné usta
novenia podľa smernice 2014/53/EÚ.  
Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na 
internetovej stránke www.tchibo.sk/navody. 
Zadajte tam číslo výrobku 602 083. 


