מדריך למשתמש Mi Portable Mouse
תודה שבחרת לרכוש עכבר נייד מבית  .Xiaomiהמוצר מותאם לרוב המשטחים ומצויד בקישוריות  Bluetoothו.RF 2.4Ghz -

לחצן מצב הפעלה
לחצן שמאלי

מפסק הדלקה

לחצן ימני
לחצן גלילה

סימון נקודת פתיחה
מכסה תחתון

עכבר  Mi Portableיכול לבצע את כל הפעולות של עכבר מחשב רגיל.
התחברות באמצעות : RF 2.4GHz
.1

סובב את המכסה התחתון נגד כיוון השעון בכדי להסיר
אותו

.2

התקן  2סוללות ) AAAמומלץ אלקליין(

.3

שלוף מתוך העכבר את מתאם הUSB-

.4

הכנס את מתאם ה USB-לשקע  USBפנוי במחשב

.5

סובב את המכסה התחתון בכיוון השעון בכדי לסגור אותו

.6

הפעל את העכבר באמצעות מפסק ההדלקה

 RF 2.4GHzהוא ברירת המחדל של שיטת החיבור הראשונה
הערות:
באם המוצר ניזוק ו\או התפרק ,נתק אותו מהמחשב באופן מידי ופנה למרכז השירות הקרוב.אין לכוון את קרן הלייזר אל תוך העיניים.אין לחמם או לחשוף את המוצר לאש או מקורות חום.-אין לפרק או להחליף חלקים כלשהם במוצר ,למעט במקרים המסומנים במפורש במדריך זה.

פתרון תקלות
Mi Portable
Mouse

תיאור התקלה
 .1סדקים שנגרמו על ידי חלקים שהורכבו באופן לקוי
 .2מחוון מפסק הדלקה אינו נדלק
 .3מחוון מפסק הדלקה אינו פועל כהלכה
 .4מתאם  USBאינו מזהה את העכבר
 .5לחצן הגלילה אינו פועל כהלכה

.1

התחברות באמצעות : Bluetooth
הפעל את ה Bluetooth -במחשב שלך

 .2לחץ והחזק את לחצן מצב ההפעלה עד שהאור הכחול יידלק

 .3מצא את ההתקן  MiMouseבין התקני  Bluetoothבמחשב

 .4הכנס את מתאם ה USB-לשקע  USBפנוי במחשב

* אין צורך להשתמש במתאם  USBכדי לחבר את העכבר
למחשב באמצעות Bluetooth

* יש ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן מצב הפעלה כדי להתאים
מכשיר חדש.
* לחץ על לחצן מצב הפעלה כדי לעבור בין מצב  RFו.Bluetooth -

מפרט טכני
שם :עכבר אלחוטי
דגםXMSB02MW :
סוג :אופטי
חיבור אלחוטי Bluetooth 4.0 :וRF 2.4GHz -
טווח אלחוטי :עד  10מטר
מקור הארה :חיישן לייזר
קלט3V , 3mA :
צריכת אנרגיה) 10µW :מצב עבודה() 260µW ,מצב המתנה ) 300µW ,(RFמצב המתנה ) 120µW ,(Bluetoothמצב שינה(
חומרים :פלסטיק  ,ABSסגסוגת אלומיניום
טמפרטורת פעולה50℃- 10℃ :
תוכן האריזה :עכבר אלחוטי ,מתאם  ,USBמדריך למשתמש.
תאימות :תואם ל Windows 7 -ואילך ) Windows 7אינו תואם באופן מלא לקישוריות(  Mac OS X10.10ואילך Bluetooth ,וAndroid -
הצהרת תאימות
היבואן מצהיר כי המוצר האלחוטי עומד בתקנות ובדרישות החוק ,נבדק ועומד בתקנים הבינלאומיים:
;)EN 301 489-1 V2.1.1 (2016-11); EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02
;EN 300 328 V2.1.1 (2016-11); EN 62479:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

כתב אחריות
שם מלא __________________:כתובת___________________ :
מקום הרכישה ______________ :דגם  _____________:מועד רכישה ______________:
תום תקופת האחריות  _______________ :בהתאם לכתב האחריות.
מספר סידורי _______________:
מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן .לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר לתקופה של  12חודשים ממועד הרכישה ,בכפוף לתנאים הבאים:
אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה .האחריות לא תחול במקרים הבאים :שימוש בלתי נאות ,שבר מכל סיבה שהיא ,נזק לקוח או
תקלה כתוצאה מחדירת נוזל ,במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות.
האחריות אינה כוללת :צבע וציפויים )ובכלל זה שריטות וקילופים( ,שברים ,סדקים ,חתכים או קרעים ,חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר ,תקלות
וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל או נזילת סוללה בתוך המוצר ,שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות השימוש.
לידיעתך:
.1
.2
.3

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

רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il
שלח לנו דוא"ל לכתובתsupportmi@hemilton.co.il :
היצרן) Beijing Miiiw Technology Co., Ltd :חברה מקבוצת (Mi Ecosystem
כתובתHaidian District, Beijing , China :
פרטי היבואן :המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ ,רח' האופה  ,8מודיעין.

