
*Cuộn lên: Tăng âm lượng

*Cuộn xuống: Giảm âm lượng

Breath LED
Bằng cách nhấn nút (4) hoặc (5) + nút (6) để chuyển sang chức năng
BẬT / TẮT.

Thay đổi độ phân giải & Chỉ định: bằng cách nhấn nút (6) để
điều chỉnh độ phân giải. Màu LED khác nhau , DPI 
khác nhau.
Chi tiết như dưới đây:
- Màu xanh: 1200 dpi
- Màu hồng: 1600 dpi
- Màu đỏ: 2000 dpi- Màu đỏ: 2000 dpi
- Màu tím: 3200 dpi

Thay đổi độ phân giải & Chỉ định: bằng cách nhấn nút (6) để
điều chỉnh độ phân giải. Màu LED khác nhau , DPI 
khác nhau.
Chi tiết như dưới đây:
- Màu xanh: 1200 dpi
- Màu hồng: 1600 dpi
- Màu đỏ: 2000 dpi- Màu đỏ: 2000 dpi
- Màu tím: 3200 dpi

* Nhấn nút (6) là 5 giây, đèn LED và đèn LED được cố định.Có nghĩa là
đã ở Chế độ Đa phương tiện rồi.
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Chuột Gaming

Chế độ đa phương tiệnChế độ văn phòng

Yêu cầu hệ thống:
- Hệ thống tương thích IBM PC

- Windows 2000 / NT / ME / XP / Vista / Windows 7/8/10

- Không cần Driver

- Cổng USB

Cài đặt và sử dụng
Kết nối phích cắm USB với cổng USB miễn phí trên máy tính 

của bạn.Các máy tính không được tắt. Windows nhận ra 

phần cứng mới và tự động cài đặt trình điều khiển cần thiết.

Vì trình điều khiển được tích hợp trong Windows, không có

trình điều khiển nào trong phạm vi phân phối.

CHUỘT GAMING

CHỨC NĂNG

SÁCH HƯỚNG DẪN


