
Ръководство на потребителя за гейминг мишка Genesis Krypton 750 

I. Представяне на продукта: 

Тази програмируема гейминг мишка има прецизен оптичен сензор и софтуер, който ви позволява да 

записвате макроси и да задавате различни функции. Мишката има ергономична форма и RGB подсветка, 

която ви позволява да задавате до 16 милиона цвята.  

 

• Прецизен оптичен сензор с 8000 DPI резолюция 

• Гейминг софтуер със запис на макроси 

• Механични суичове с експлоатационен живот до 50 милиона натискания 

• RGB подсветка с Prismo ефект 

• Ниско тегло, което може да бъде променяно в рамките на 58 – 76 грама 

• 6 програмируеми бутона 

• DPI превключвател с 6 нива 

• DPI индикатор 

• Вградена памет 

• 2 сменяеми горни капака 

• Висококачествени PTFE крачета 

• Много мек Paracord кабел 

• Ергономична форма 

 

II. Характеристики: 

• Вид сензор: Оптичен (PAW3333) 

• Резолюция: 200 - 8000 DPI 

• Максимална скорост на кадрите: 8000 FPS 

• Максимално ускорение: 35 G 

• Максимална скорост на проследяване: 300 ips 

• Скорост на запитване: 1000 Hz 

• Брой на бутони: 1.8 м 

• Размер на продукт: 118 x 61 x 39 мм 

• Тегло: 58 -76 g 

• Софтуер: Да 

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

 

III. Информация за безопасност: 
• Продуктът трябва да се използва по 

предназначение. 
• Неправомерни ремонти или вземане на 

отделни части от устройството прави 
гаранцията невалидна и може да причини 
повреда на продукта.  

• Изпускането или удрянето на устройството 
може да го повреди, надраска или да 
причини други дефекти. 

• Не използвайте продукта при ниски и 
високи температури, в силни магнитни 
полета и във влажна или прашна среда. 

• Не използвайте устройството при ниски и 
високи температури, силни магнитни 
полета и във влажна или прашна среда. 

 

 

 

IV. Общи условия: 
• Безопасен продукт, съобразен с изискванията на 

ЕС. 
• Продуктът е произведен в съответствие със 

Европейския RoHS стандарт. 
• 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 
опасни отпадъци подходящо. За да получите 
подробна информация за рециклиране на този 
продукт, моля, свържете се с вашия търговец или 
местна власт. 

 


