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Ръководство на потребителя за безжичен комплект  

клавиатура и мишка uGo ETNA 

 
I. Спецификации: 

Клавиатура: 

▪ Размер: 416 х 140 х 20 мм 

▪ Връзка с компютър: безжична 2.4 GHz USB 

▪ Механизъм на клавиши: Мембранни 

▪ Максимален работен обхват: 10 м 

▪ Брой на клавиши: 104 

▪ Захранване: 2 х ААА 

 

Честотна лента: 2.408GHz – 2.474GHz 

Максимална радиочестотна мощност: 29,30 dBuV 

 

II. Инсталиране: 

▪ Свържете USB предавателя към свободен USB порт на компютъра си. 

▪ Системата ще инсталира драйверите автоматично. При първа употреба 

трябва да изчакате около 15 секунди, докато драйверите се инсталират.  

▪ Устройството е готово за употреба. 

 

Бележка: Клавиатурата и мишката разполагат с автоматичен режим на работа Сън, който се 

активира след няколко секунди на неактивност. За да „събудите“  мишката/клавиатурата трябва 

да натиснете някой от бутоните/ клавишите им. 

 

 

 
 

 

 

III. Изисквания: 

▪ PC или PC съвместимо устройство с USB порт 

▪ Windows XP/Vista/7/8/10  

 

IV. Информация за безопасна употреба: 

▪ Използвайте тези устройства по оказания в това ръководство начин. 

▪ Не отваряйте и не ремонтирайте устройствата сами. В противен случай гаранцията им ще 

бъде анулирана, а те могат да бъдат повредени. 

▪ Не удряйте и не търкайте устройствата с твърди предмети, защото това може да повреди 

хардуерните им компоненти. 

▪ Не използвайте устройствата на прекалено високи или ниски температури; не ги използвайте 

в прекалено прашни или мръсни среди; не ги използвайте в силни магнитни полета или 

влажни среди. 

       Мишка: 

▪ Размери: 99 х 60 х 34 мм 

▪ Тип сензор: Оптичен USB 

▪ Връзка с компютър: безжична 2.4 GHz 

USB 

▪ Максимален работен обхват: 10 м 

▪ Резолюция: 1600 DPI 

▪ Захранване: 2 х ААА 

 

 Промяна на DPI 

 

Поставяне 

на  батерия 

 

 Изваждане 

на батерия 
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▪ Не изпускайте, удряйте или разклащайте устройствата. В противен случай може да ги 

повредите. 

▪ Тези устройства разполагат с отвори за вентилация върху корпуса си, които не бива да бъдат 

покривани. Блокирането на вентилационните отвори може да доведе до прегряване на 

устройствата.  

 

V. Регулаторна информация: 

▪ Тези продукти отговарят на приложимите европейски директиви. 

▪ Символът WEEE означава, че тези продукти не бива да бъдат изхвърляни в битовите ви 

отпадъци след края на експлоатационния им живот. Занесете ги в пункт за събиране или 

рециклиране. Винаги спазвайте всички местни и национални разпоредби при изхвърлянето на 

тези устройства.  

▪ С настоящото IMPAKT S.A. декларира, че тази радиоапаратура е в съответствие с Директиви 

2014/53/ UE (Red) и 2011/65/ UE (ROHS). Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е 

достъпен на раздела за продукти на адрес www.impakt.com.pl  

 

http://www.impakt.com.pl/

