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cs   Návod k použití

Bezdrátová myš



Vážení zákazníci,

s novou bezdrátovou myší na Váš čeká 
 bezdrátová svoboda. 
Bezdrátovou myš lze rychle připojit, protože 
není vyžadována instalace dalších ovladačů. 
Bezdrátová myš je vybavena režimem úspory 
baterie. Spotřeba baterie se automaticky 
omezí, pokud s bezdrátovou myší nebudete 
několik sekund pohybovat. 
Kromě toho můžete nastavit hodnotu DPI,  
a tím i rychlost kurzoru myši ve 3 stupních 
přímo na bezdrátové myši.

Věříme, že Vám tento výrobek bude dlouho 
sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

 www.tchibo.cz/navody
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Bezpečnostní pokyny 

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny   
a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno 
v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo  
k poranění nebo škodám. 

Tento návod a obal uschovejte pro další použití,  
protože obsahuje důležité informace. 

Při předávání výrobku s ním současně předejte 
i tento návod.

Účel použití

Bezdrátová myš slouží jako vstupní zařízení  
ve spojení s osobním počítačem. Je koncipována 
pro soukromé použití a není vhodná pro 
 komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. 
Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení! 

• Baterie mohou být v případě spolknutí životu 
nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, 
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může to  během pouhých 2 hodin vést 
k  těžkému  poleptání vnitřních orgánů 
a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité 
baterie a  výrobek mimo dosah dětí. Máte-li 
podezření, že došlo ke spolknutí baterie, nebo 
že se  baterie dostala do těla nějakým   jiným 
způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou 
 pomoc.

VÝSTRAHA před poraněním

• Nepoužívejte nabíjecí baterii. Při použití 
 nabíjecí baterie nelze zaručit řádný provoz 
výrobku.

•  Pozor! Baterie mohou explodovat, ...

•  ...  pokud nebyly správně vloženy. Při vkládání 
proto bezpodmínečně dbejte na správnou 
polaritu (+/–).

•  ...  pokud jsou během používání, skladování 
nebo přepravy vystaveny extrémně 
 vysokým nebo extrémně nízkým teplotám 
nebo nízkému tlaku vzduchu ve velké 
výšce. Výrobek používejte pouze 
v  mírných klimatických podmínkách.
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•  ...  pokud je vyměňujete a/nebo pokud  dojde 
k jejich deformace/zahřívání/ poškození.

•  ...  při nabíjení, odstraňování, vhazování  
do plamene nebo zkratování.

• Pozor! Hrozí riziko výbuchu nebo nebezpečí 
úniku hořlavých kapalin nebo plynů, pokud 
použijete nesprávný typ baterie. Používejte 
pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií  
(viz „Technické parametry“).

•  Pokud by jednou baterie vytekla, zabraňte 
kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a slizni-
cemi. Případně zasažená místa omyjte vodou 
a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 

•  Připojovací svorky v přihrádce na baterii se 
nesmí zkratovat.
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POZOR na lehká poranění nebo věcné škody

• Baterie a výrobek chraňte před nadměrným 
teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud  
je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu 
používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému 
by mohlo dojít, kdyby baterie  vytekly. 

•  V případě potřeby vyčistěte před vložením 
baterie do přístroje kontakty baterie a přístroje. 
Hrozí nebezpečí přehřátí! 

•  Části přístroje nesmí přijít do styku s vlhkem.

•  Chraňte výrobek před horkem, způsobeným 
např. přímým slunečním zářením nebo topnými 
tělesy.

•  Neprovádějte na výrobku žádné změny. 
 Případné opravy nechte provádět jen 
v  odborném servisu.

•   Při instalaci nového hardwaru na Váš počítač 
může v nepříznivých případech dojít k zhrou-
cení systému a ztrátě dat. Před instalací proto 
nejdřív zavřete všechny otevřené programy  
a soubory.

•  K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní 
nebo abrazivní čisticí prostředky. 
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Na co musíte dávat pozor

•  V případě bezdrátových zařízení může dochá-
zet k funkčním poruchám, pokud bezdrátový 
signál ruší jiné silné vysílače. Může se jednat 
například o mobilní telefony, bezdrátové 
 telefony nebo druhou bezdrátovou myš. 
 Odstraňte ostatní vysílače z blízkosti  
 bezdrátové myše.

•  Bezdrátovou myš a přijímač nepokládejte 
na kovové povrchy. Kov může odvádět 
 rádiové vlny.

•  Funkce bezdrátové myši je na lesklých 
a  průhledných plochách (sklo, zrcadlo 
nebo lesklé podložky pod myš) omezená. 
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Požadavky na systém

• Windows 8 
Windows 10

• Mac OS

• USB port

V každém případě dodržujte návod  
k použití počítače.
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Přehled (rozsah dodávky)

rolovací kolečko  
a tlačítko myši

pravé tlačítko myši

baterie

Horní  
strana

Spodní 
strana

USB přijímač

(Při dodání je vložený  
do slotu bezdrátové myši.)

levé  
tlačítko myši

tlačítko DPI

optický snímač s kontrolkou

slot pro USB přijímač

přihrádka na baterii 

vypínač
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Uvedení do provozu

Nepoužívejte nabíjecí baterii. Při použití 
 nabíjecí baterie nelze zaručit řádný provoz 
 výrobku.

Vložení baterie

1.  Zatlačte kryt 
přihrádky na 
baterii lehce 
na stranu 
a zvedněte  
ho směrem 
nahoru.

2. Přiloženou —
baterii vložte 
podle obrázku 
do přihrádky 
na baterii.  
Dejte pozor  
na správnou 
polaritu (+/–).

 3.  Kryt přihrádky na baterii znovu nasaďte. 
Musí slyšitelně a citelně zacvaknout.
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Vyjmutí USB přijímače

 1.   Otevřete přihrádku 
na baterii.

2.  Vyjměte USB —
přijímač ze slotu.

  Uložte USB 
přijímač do slotu, 
pokud bezdráto-
vou myš delší 
dobu nepoužíváte.
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Zapnutí a vypnutí bezdrátové myši

     Přepněte vypínač  
do polohy ON. 
 Kontrolka v optickém 
snímači se na několik 
sekund rozsvítí a opět 
zhasne.  
Bezdrátová myš  
e zapnutá.

  M  Přepněte vypínač  
do polohy OFF, pokud 
bezdrátovou myš delší 
dobu nepoužíváte. 
Bezdrátovou myš 
 vypněte také tehdy, 
pokud ji např. přepra-
vujete.  
Slouží to jako ochrana 
před nezáměrným 
zapnutím, např. při 
přepravě v aktovce 
atd.
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Funkce automatického vypnutí

Pokud s bezdrátovou myší nebudete několik 
sekund pohybovat, přepne se do pohotovostního 
režimu a bude spotřebovávat méně proudu  
z baterie.  
Po 15 minutách nečinnosti se přepne do režimu 
spánku. Pokud dojde k vypnutí  počítače nebo 
vyjmutí USB přijímače z USB portu, myš se 
rovněž přepne do režimu spánku. Pokud počítač 
znovu zapnete nebo opět vložíte USB přijímač, 
klepněte krátce na tlačítko myši, čímž myš 
znovu aktivujete.
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Zapojení USB přijímače do počítače 

 USB přijímač můžete zapojit během 
 provozu (hot plugging).

  M   Zapojte USB přijímač do USB portu 
na  počítači. 

Spojení mezi USB přijímačem a bezdrátovou 
myší je vytvořené.  
Pokud se myš a přijímač nesynchronizují, 
 vyjměte z myši baterii, chvíli vyčkejte a baterii 
vložte znovu.
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Nastavení rychlosti kurzoru myši

Tlačítkem DPI můžete nastavit rychlost kurzoru 
myši přímo na myši. Každým stisknutím tlačítka 
se hodnota změní o 400 DPI: 800 DPI – 1200 DPI 
– 1600 DPI. Při uvedení do provozu je myš  
nastavená na 1200 DPI.

Po používání

Po používání můžete USB přijímač uložit 
úsporně do slotu. 

1.  Přepněte vypínač do polohy OFF.

2.  Otevřete přihrádku na baterii.

3. Vložte USB přijímač do vyhrazeného slotu.

Čištění

  M   Bezdrátovou myš očistěte měkkým, suchým 
hadříkem. V případě potřeby můžete optický 
snímač očistit suchou a čistou vatovou 
 tyčinkou. 
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Technické parametry

Model:     622 167

Baterie:    1x  1,5 V (LR6/AA)

Příkon  
USB přijímače:   5 V  30 mA

Frekvence:    2,4 GHz

Frekvenční pásmo:  2402,65–2480,65 MHz

Max. vysílací výkon: 0,063 mW EIRP

Rozlišení:    800–1200–1600 DPI

Made exclusively for: 

Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme 
právo technických a vzhledových změn. 
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Závada / řešení

Myš nefunguje správně nebo ji nelze přesně 
ovládat.

• Pracujete na velmi lesklém nebo průhledném 
povrchu? Použijte případně podložku pod 
myš.

• Změňte rychlost kurzoru myši  
(viz „Nastavení rychlosti kurzoru myši“).

•  Případně očistěte optický snímač suchou 
vatovou tyčinkou.

• Z blízkého okolí odstraňte ostatní 
 elektronická zařízení.

Myš nefunguje.

• Je vypínač v poloze OFF?

•  Je vybitá baterie?
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Likvidace

Výrobek, obal a dodaná baterie byly vyrobeny 
z hodnotných materiálů, které lze recyklovat. 
Recyklace snižuje produkci odpadů a chrání 
 životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních 
možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých 
obalů.

Přístroje označené tímto symbolem  
se nesmí vyhazovat do domovního 
 odpadu! Staré přístroje jste ze zákona 
povinni likvidovat samostatně, odděle-

ně od domovního odpadu. Elektrická zařízení 
obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při ne-
odborném skladování a likvidaci škodit zdraví 
a životnímu prostředí. Informace o sběrných 
místech, na kterých  bezplatně přijímají staré 
přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. 
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Baterie a akumulátory nepatří 
do  domovního odpadu! 
Vybité baterie a akumulátory jste 

ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně 
 určené obecní nebo městskou správou nebo 
ve specializované prodejně, ve které se prodávají 
baterie. 

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, 
že tento výrobek splňuje ke dni uvedení 
do  prodeje základní požadavky a ostatní  
platná ustanovení směrnice 2014/53/EU.  
Úplné znění prohlášení o shodě najdete 
na www.tchibo.cz/navody. Zadejte tam číslo 
 výrobku (622 167).


