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M1072 Lézer-egér

Telepítési útmutató



Műszaki adatok és jellemzők

● Javított letapogatási képességű lézer-egér
● Vezetékes kapcsolat USB-csatlakozóval
● 4-állású szkrollozó görgő, billentyű-funkcióval
● Beállítható felbontás: 800 és 1600 dpi
● Alkalmazható: Windows 2000/XP/Vista op. rendszerekhez
● Lézer-besorolási osztály: 1.

1.Hardver-telepítés

Az egér csatlakoztatása. Keressen egy üres USB-aljzatot a PC-n vagy egy USB-
Hub-on és dugaszolja be az egér dugaszát.

2. DPI-átkapcsoló
Ez a lézer-egér lehetővé teszi a szükséges letapogatási felbontás beállítását 800 és
1600 dpi értékekre. Az átkapcsolás az egyik értékről a másikra, egy DPI-
átkapcsolóval lehetséges, amit az egér tetején helyeztek el.

3. 4-állású szkrollozó görgő
A 4-állású szkrollozó görgő ideálisan használható a nagyméretű képeknél,
dokumentumoknál vagy táblázat-kezelésnél. Használatával könnyedén mozgathatók
a képek felfelé vagy lefelé, egyetlen kézmozdulattal. Egyéb műveleteknél pedig, az
egér minden funkciójánál eredményesen használható.

4. Szoftver-telepítés
∙Mielőtt az új egeret telepíteni akarja, távolítsa el a korábban használt egér telepített
szoftverjét a számítógépből.
∙A Windows op. rendszerek közül a 2000/XP/Vista azonnal felismeri az egeret,
külön telepítés nélkül.
∙Miután az op. rendszer felismerte az egeret, azonnal működőképes a bal és jobb
egérgomb, valamint a szkrollozó görgő.
∙Ha egy op. rendszernél nem működik az automatikus felismerés, használnia kell
a Windows telepítő lemezét és követni az egér felismertetéshez szükséges
utasításokat.
a) Tegye be a CD-ROM meghajtóba a telepítő lemezt. Várjon néhány

másodpercig, amíg megjelenik a telepítő ikon és ezután automatikusan elindul
a telepítés. Közben nem kell mást tennie, csak amikor megjelenik a Start
kattintson rá, majd jelölje meg, „X:/autorun” és nyomja meg az Enter-t.

b) Válassza ki a gyártmányfajták közül a „Wireless/Wired Mouse” egértípust,
majd haladjon tovább a „Run Setup”-ra.

c) Amikor megjelenik, kattintson rá duplán az egér-szimbólumra majd végezze el
az egyéni beállításokat – ha szükséges.

Megjegyzés
Telepítés közben a Windows 2000/XP/Vista alatt csak egy üdvözlés jelenik meg és
nincs külön jelölve a telepítendő program. Az egér funkciójára vagy a szoftverre
ezáltal nincs hatással. Folytathatja a telepítést.


