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Használati útmutató
2,4 GHz-es kapcsolat
1. Dugja be az egér adóvevőjét a számítógépbe.
2. Kapcsolja be az MT550 egeret.
3. Az egér használatra kész.

Bluetooth 3.0 és 4.0 kapcsolat
1. Kapcsolja be az MT550 egeret. A visszajelző LED gyorsan villogni kezd.
2. Az eszközválasztó gomb segítségével válassza ki, hogy melyik csatornát szeretné használni.
3. Nyomja meg a Bluetooth párosítás gombot. A visszajelző LED lassan villogni kezd.
4. Párosítsa az MT550 egeret a Bluetooth kompatibilis eszközével. A visszajelző LED 6 másodpercig
folyamatosan világít.
5. Az egér használatra kész.

Visszajelző LED
Az egér három darab visszajelző LED-del rendelkezik, amelyek azt jelzik, hogy az egér melyik
Bluetooth eszközhöz csatlakozik éppen. A 2,4 GHz-es kapcsolathoz nem tartozik visszajelző LED.
1. Amikor az MT550 egér a 2,4 GHz-es kapcsolatot használja, egyik visszajelző LED sem világít.
2. Amikor az MT550 egér egy korábban párosított Bluetooth eszközhöz szeretne csatlakozni, az adott
csatornához tartozó visszajelző LED gyorsan villog.
3. Amikor az MT550 egér egy új Bluetooth eszközhöz szeretne csatlakozni, a visszajelző LED lassan
villog.
4. Amikor az MT550 sikeresen csatlakozott a Bluetooth eszközhöz, a visszajelző LED 6 másodpercig
folyamatosan világít.

Állapotjelző LED
1. 2,4 GHz-es kapcsolat
A zöld LED egyet villan.

2. Bluetooth mód
Az állapotjelző LED az a visszajelző LED lesz, amely a kiválasztott Bluetooth csatornát is jelzi.
3. DPI választó
A zöld LED villogással jelez. Az első fokozatot kiválasztásakor a LED egyet villan, a második fokozatnál
kettőt, a harmadik fokozatnál hármat, a negyedik DPI fokozatnál pedig négyet.
4. Alacsony akkumulátor töltöttség
A zöld LED kettőt villan (gyorsan), kettő másodpercenként, amikor az MT550 egér be van kapcsolva.

Eszközök közötti váltás
Nyomja meg az eszközválasztó gombot, ha a párosított készülékek között szeretne váltani. Összesen
négy eszköz között válthat, három Bluetooth eszköz és a 2,4 GHz-es adóvevővel használt eszköz
között. Amikor az MT550 egér 2,4 GHz-es kapcsolatot használ, az eszközválasztó gomb egyszeri
megnyomásakor az utoljára használt Bluetooth eszközhöz próbál meg ismételten kapcsolódni.

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 MT550 Silent Multimód egér 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.

