
Основен материал

Система за проследяване

DPI

Порт

Дължина на кабела

ABS

Oптична

Вид на артикула Ергономична оптична мишка  

Светлинен ефект Четирицветна дихателна лампа

Бутони ляв, десен, скролер, DPI, напред, назад

800/1200/1600/2400DPI

USB2.0

150 cm

Живот на бутоните 3 милиона цикъла

Размери 103.5*49.2*17 mm

Нето тегло 122 g

Геймърска мишка - 1 бр.

Инструкции за употреба - 1 бр.

Съдържание на опаковката

Системни изисквания
Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/MAC

Конфигурирация на мишката
Включете USB порта на мишката в свободен USB порт на компютъра. Windows 
автоматично ще открие устройството и ще инсталира подходящия драйвер.

Характеристики
· Високотехнологичен оптичен механизъм, прецизно позициониране.
· 6 бутона, включително скролер, ляв бутон, десен бутон, напред, назад, превключвател на DPI.

· Регулиране на DPI: 800/ 1200/1600/2400DPI.
· Ергономичен дизайн, удобни бутони, продължителна употреба без умора.

· Интелигентна свързаност, plug and play.

· Подходяща за геймъри от висок клас

1.Ляв бутон

2.Десен бутон

3.Скролер

4.Напред

5.Назар

6.Управление на DPI 

·Избягвайте да използвате мишката върху повърхности с ниска степен на обработка, като дрехи, 
вестници, килими, твърда дървесина и др.

· Не удряйте мишката.

· Не използвайте мишката при висока температура и силна светлина.

· Както светлоизлъчващият диод, така и светлочувствителната тройна тръба в оптичната мишка се 
страхуват от вибриращи аксесоари. Моля, избягвайте да дърпате мишката по силен начин.

· Трябва да се внимава основата да е чиста, а светлочувствителността да е в добросъстояние, за 
да се избегне попадането на прах върху светлоизлъчващите диоди и светлочувствителните три 
тръби и блокирането на получената светлина, което засяга нормалната употреба.

· Не упражнявайте прекомерна сила върху бутоните на мишката и избягвайте счупване на 
мишката, за да не повредите еластичния превключвател или други компоненти.

Мерки за безопасност при употреба
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Dear users, thank you for purchasing WESDAR products, in order to provide better service, please 
read the user manual carefully after purchased. Please keep this warranty card. Though we’re not 
willing to see this from our customer, you’re welcome to contact us(customercare@klt-tech.com), 
when you have any questions. We will provide services with pleasure.  
Read more on www.i-wesdar.com

材质

跟踪方法

DPI

接口

线长

ABS

光学

类型 人体工学光电鼠标  

灯光效果 四色呼吸灯

按键 左键，右键，滚轮键，DPI键，前进键，后退键

800/1200/1600/2400 DPI

USB2.0

150cm

击键 300万次 

尺寸 103.5*49.2*17mm

重量 122g

游戏鼠标*1               用户手册*1

Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/MAC

将USB插头插入计算机上可用的USB端口。 Windows自动找到您的鼠标并安装适当的驱动程序。包装配件

系统要求

鼠标设置

特征

· 高端光学引擎，定位精确。
· 6个按钮，包括滚轮，左按键，右按键，前进，后退，DPI切换器。
· 可调800/1200/1600 / 2400DPI。
· 人体工程学设计，手感舒适，长期使用不会疲劳。
· 智能连接，即插即用。
· 适用于高端玩家，游戏专业玩家。

1.左按键

2.右按键

3.滚轮键

4.前进键

5.后退键

6.DPI键

·避免在表面光洁度低的表面上使用鼠标，例如衣服，报纸，地毯，硬木等

·请勿撞击鼠标。

·请勿在高温和强光下使用鼠标。

· 应注意保持印版清洁并保持感光状态良好，避免灰尘附着发光二极管和光敏三管，并阻挡接收到的光，
影响正常使用。

·请勿用力过大并避免折断鼠标，以免损坏弹性开关或其他组件。

·光电鼠标中的发光二极管和光敏三管都害怕振动，请避免用力拉动鼠标。
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规格：
尊敬的用户，感谢您购买WESDAR的产品，为了更好的为您服务，购买后请仔细阅读使用说明，妥善保
管好本保修卡，但是若有任何疑问，请随时联系我们(customercare@klt-tech.com)，我们非常乐意为
您效劳想了解更多WESDAR产品请登录www.i-wesdar.com

保修卡

*未经授权的拆卸或用户使用不当造成的损坏不在保修范围内*

客户名称

联系方式

联系地址

产品型号

购买日期

单号

购买地点

Геймърска 
мишка X16

Инструкции 
за употреба

X16

游戏鼠标

用户手册

注意事项

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Гаранционна карта
Уважаеми потребители, благодарим ви, че закупихте продукт на WESDAR. За да
ви осигурим по-добро обслужване, моля, прочетете внимателно инструкциите за
употреба.
Моля, запазете тази гаранционна карта.
Можете да се свържете с нас на имейл customercare@klt-tech.com, ако имате
някакви въпроси.
Ние ще ви предоставим желаните от вас услуги с удоволствие.
Прочетете повече на www.i-wesdar.com
*Неизправности, причинени от неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

Име на клиент
Информация за контакт

Модел на продукт

Дата на закупуване

Номер на поръчка
Място на закупуване

Адрес за контакт




