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Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn lắp đặt Một số lưu ý

M356

Mẹo và lưu ý
.Đừng sử dụng nó trên bề mặt không đồng đều sẽ ảnh hưởng 
đến chức năng 
.Đừng đặt bộ thu nano ở cùng với bất kỳ bộ thu bluetooth nào. 
.Đừng tự mình mở, sửa chữa chuột và bộ thu.  
.Vải cotton mềm để làm sạch chuột. 
.H.Hãy nhớ vứt pin cũ vào thùng rác thải pin.

Bộ bán hàng tiêu chuẩn
- 1 chuột không dây
- 1 bộ thu Nano
- 2 pin AAA
- 1 hướng dẫn sử dụng

Yêu cầu hệ thống 
Windows 2000 / Windows XP / Vista hoặc Windows 7/8/10 
Hệ thống tương thích với IBM PC / MacOS hoặc Android. 
USB

M356

- Kết nối không dây với băng tần 2.4G;
- Độ phân giải: 1600dpi 
- Khoảng cách kết nối tối đa 10m, góc nhận sóng 360 độ, 
  tiết kiệm năng lượng thông minh
- Thiết kế Ergonomic, hạn chế tác động đến cổ tay người dùng
- Receiver siêu nhỏ
- Kích thước (L x W x H): 100 x 55 x 27 mm- Kích thước (L x W x H): 100 x 55 x 27 mm
- Trọng lượng: 80gms
- Loại pin: AAA x 2
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*Mở hộp pin ở dưới cùng của chuột.  
*Đặt 2 pin “AAA” vào khe theo dấu phân cực.
*Tháo bộ thu nano từ khe dưới cùng.
*Cắm bộ thu nano vào cổng USB có sẵn của máy tính. 
*Cài đặt không dây chỉ trong vài giây. Bạn có thể làm việc 
 tự do
*Bạn cảm th*Bạn cảm thấy rất chậm khi di chuyển chuột, 
 có thể hết pin. Vui lòng xem xét để thay pin mới.
Cho Receive, như đề nghị được chèn vào máy tính.  
Khi bạn không sử dụng chuột trong một thời gian dài, vui lòng 
tắt nguồn


