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Säkerhetsföreskrifter 
 
Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten för första gången och 
behåll föreskrifterna för framtida referens. 
 

1. Produkten är inte någon leksak. Håll den utom räckhåll för barn. 

2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller 

svälja produkten. 

3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. 

Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen. 

4. Öppna aldrig produkten. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad 

personal. 

5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!  

6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan 

det leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller främmande föremål tränger in i 

enheten ska du omedelbart sluta använda den. 

7. Den direkta USB-strömkontakten används för att frånkoppla enheten och brytaren skall 

alltid vara lätt tillgänglig. Se därför till att det finns utrymme runt USB-kabelanslutningen 

på datorn för enkel åtkomst. 

8. Musens sensor kan utgöra en fara för ögonen. Undvik att titta rakt in i ljuset 
vid rengöring. 
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LED-spelmus 
- 1000 DPI 

 
INSTALLATION OCH ANVÄNDNING 
 Spelmusen använder Plug and Play! Anslut bara USB-kabeln i USB-porten 

på din PC. 
 Kontrollera inställningarna på din PC om musen inte upptäcks. 

 
 
Rengör musens sensor som är riktad mot bordet. Eventuella dammpartiklar 
eller smuts på plasten kommer att medföra försämrad prestanda. Om du 
märker att muspekaren hoppar omkring på skärmen eller fastnar 
slumpmässigt, så kan detta vara orsaken. Musens sensor kan utgöra en fara 
för ögonen. Undvik att titta rakt in i ljuset vid rengöring.  
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Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi 

reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken. 

 

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S 

 

 

 

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som 

kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och 

elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt. 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. 

Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras 

tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat. 

 

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning 

och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas 

från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. 
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