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Ръководство на потребителя за гейминг мишка Genesis Krypton 290 

 

I. Представяне на продукта: 

Тази програмируема гейминг мишка разполага с прецизен оптичен сензор и софтуер, който ви 

позволява да записвате макроси и да задавате различни функции на бутоните й. Мишката има 

ергономична форма и RGB подсветка с възможност за настройка на 16 милиона цвята. 

II. Характеристики: 

▪ Основни бутони с продължителност на живота до 10 милиона кликвания. 

▪ DPI бутон с 6 нива 

▪ DPI индикатор 

▪ Ергономична форма 

▪ Вградена памет 

▪ Устойчив кабел тип „плитка“ 

▪ Гейминг софтуер с макроси  

 

III. Спецификации: 

▪ Тип сензор: оптичен  

▪ Разделителна способност: 200 – 6400 DPI 

▪ Максимална скорост на кадрите 6000 FPS 

▪ Максимално ускорение 22G 

▪ Максимална скорост на проследяване: 66 ips 

▪ Скорост на запитване: 1000 Hz  

▪ Брой на бутони: 7 

▪ Дължина на кабел: 1,8 метра 

▪ Размери: 125 х 64 х 41 мм 

▪ Тегло: 99 грама 

▪ Софтуер: Да 

▪ Системни изисквания: Windows® XP/Vista/7/8/10, Linux, Android 

 

IV. Информация за безопасна употреба: 

▪ Използвайте това устройство по предназначение. 

▪ Неправомерните ремонти или вземане на отделни части от устройството прави гаранцията 

невалидна и може да причини повреда на продукта. 

▪ Избягвайте да удряте или търкате с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до 

изтъркване на повърхността или други хардуерни повреди. 

▪ Не използвайте продукта при ниски и високи температури, в силни магнитни полета и във 

влажна или прашна среда. 

▪ Не изпускайте, не удряйте и не разклащайте устройството. Грубата употреба на устройството 

може да го повреди. 

▪ Прорезите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация и не трябва да бъдат запушвани. 

Блокирането на отворите може да причини прегряване на устройството.  
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V. Регулаторна информация: 

▪ Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС. 

▪ Този продукт е създаден, така че да отговаря на европейската директива RoHS 

(Ограничения в Използването на Някои Опасни Вещества в Електротехническото и 

Електронното Оборудване). 

▪ Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е 

домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват 

последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни 

материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. 

Защитете околната среда, като рециклирате опасните отпадъци подходящо. За да 

получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с 

вашия търговец или местна власт. 

▪ GENESIS©.  Всички права са запазени. Името и логото на GENESIS, както и всички свързани 

имена на продукти и услуги, марки за дизайн и лозунги са търговски марки или 

регистрирани търговски марки на съответните им собственици.  

 

 

 

 

 

 

 

 


