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Használati útmutató 

Bluetooth kapcsolat 

A) Első eszköz párosítása

a1) Kapcsolja be az egeret

a2) Tartsa benyomva a Bluetooth gombot legalább 3 másodpercig a párosítási folyamathoz. Az 
állapotjelző LED zöld színnel, lassan villog. Az egér más eszközök számára látható 2 percen keresztül. 

a3) A párosítási folyamatot fejezze be a másik eszköz segítségével. Ha a művelet sikerült, az 
állapotjelző LED kikapcsol. 

B) Második eszköz párosítása

b1) Nyomja meg a Bluetooth gombot, hogy az egér másik csatornára kapcsoljon. Tartsa benyomva a 
Bluetooth gombot legalább 3 másodpercig a párosítási folyamathoz. Az állapotjelző LED zöld színnel, 
lassan villog. Az egér más eszközök számára látható 2 percen keresztül. 

b2) A párosítási folyamatot fejezze be a másik eszköz segítségével. 

Párosított eszközök közötti váltás 

Nyomja meg a Bluetooth gombot, ha a párosított eszközök között szeretne váltani. Az egér egyszerre 
legfeljebb három készülékhez csatlakozhat (kettőhöz Bluetooth kapcsolat segítségével, egyhez pedig 
a mellékelt, 2,4 GHz-es vezeték nélküli adapter segítségével.) 

Állapotjelző LED működése 

Amikor felemeli az egeret 

Ha a lámpa 6 másodpercig folyamatosan zöld színnel világít, akkor az először csatlakoztatott 
Bluetooth eszközt irányíthatja. Ha a lámpa 6 másodpercig folyamatosan kék színnel világít, akkor a 
másodjára csatlakoztatott Bluetooth eszközt irányíthatja. Ha a lámpa nem világít, akkor az egér saját 
adapterével kommunikál. 



Váltás a párosított eszközök között 

Amikor az egér saját, 2,4 GHz-es vevőjéhez csatlakozik, a lámpa nem világít. Ha az elsőként vagy 
másodikként párosított Bluetooth eszközre vált, akkor a LED zöld vagy kék színnel, gyorsan villog. 

Alacsony akku töltöttség 

Ha az elem lemerülőben van, a LED az egér használata közben két másodpercenként felvillan. 

 

A csomagolás tartalma 

• Multi vezeték nélküli egér 

• 2,4 GHz-es adapter 

• Elem 

• Használati útmutató 

 

Rendszerkövetelmény 

Windows XP/Vista/7/8/10 vagy későbbi operációs rendszer, egy szabad USB csatlakozó 

 

Garancia 

Az egérre a vásárlás napjától számított kétéves, korlátozott hardver garancia érvényes. További 
információk: www.rapoo.com 

 

EU irányelvek alkalmazása 

Jelen nyilatkozattal a Hama Kft. kijelenti, hogy a Rapoo M500 Silent Multimód egér 
[6610M, 7200M, M300, M500, MT350] nevű termékben használt rádiófrekvenciás modul 
minden jellemzőjében megfelel az Európai Unió 2014/53/EU direktívájában 

meghatározott feltételeknek. Az eszköz megfelel továbbá az Európai Unió 2011/65/EU RoHS 
direktívájának is. Az EU direktívák teljes szövege megtalálható a www.hama.com weboldalon, a 
termékhez kapcsolódó letöltések között. 

http://www.rapoo.com/

	Rapoo M500, MT350 - Copy
	Rapoo M500, MT350



