
A4tech R7-20D 
 

Návod k instalaci a použití 
 

Popis 
Myš A4tech R7-20D, bezdrátová optická myš s rozlišením 800 DPI, 4-tlačítková, skrolovací kolečko, 2x 

tlačítko, 4 šetřící režimy, On/Off tlačítko, napájení: 2x AAA baterie, rozhraní USB, stříbrno-černá barva. 

 

Obsah balení 
-Myš 

-Přijímač/vysílač 

-Návod k použití 

-Ovladače na disketě nebo CD-ROM 

-Baterie (volitelně) 

 

Instalace myši 
-Při vypnutém nebo zapnutém PC připojte do konektoru USB přijímač/vysílač myši. 

-Umístěte přijímač/vysílač alespoň 20 cm od nejbližšího elektrického zařízení. 

-Vložte baterie do myši.  (*) 

-Zapněte počítač. 

-Stiskněte malé tlačítko na přijímači/vysílači. 

-Stiskněte malé tlačítko na myši. 

 

Pro ideální funkčnost rádiového zařízení je nutné dodržet určitá pravidla pro umístění 

přijímacího a vysílacího zařízení.Vzdálenost by standardně neměla překročit 1m, zařízení by 

měly být umístěny v jedné rovině,viditelně od sebe a to vysílací a přijímací částí k sobě ( tyto 

části jsou vizuálně označeny).Přijímač by měl být vzdálen alespoň 30cm od zařízení, která 

produkují rušení ( repro, monitor, zdroj( i v PC), atd.).Pakliže se nedodrží tyto zásady, může 

dojít k výpadkům spojení a i k větší zátěži baterií. 

 

Vyzkoušejte, zda myš funguje správně. Pokud nefungují podle očekávání, ověřte, zda byly správně 

provedeny následující kroky: 

-Do zařízení byly správně vloženy nové baterie. 

-Přijímač je správně připojený k počítači. 

-Obě zařízení jsou správně umístěná a v blízkosti nejsou žádné předměty, které by mohly způsobovat 

rušení. 

 

Instalace software (ovladač pro Win 98) 
-Vložte disketu nebo CD-ROM do mechaniky 

-Pokud se instalace nespustí automaticky, spusťte soubor setup.exe v kořenovém adresáři 

-Postupujte podle pokynů instalačního programu 

 

V případě,že se vám nepodařilo úspěšně nainstalovat myš, vyhledejte odborný servis nebo 

kontaktujte prodejce zařízení. 

 

Bezpečnostní pokyny 
Před nástupem do letadla vždy z vaší bezdrátové myši vyjměte obě baterie. Pokud jsou vložené baterie, 

vysílají bezdrátové myši podobně jako mobilní telefony při každém stisknutí 

klávesy či pohybu myši rádiové vlny, které by mohly rušit důležité prvky letadla. 

 

(*) Myš požaduje dvě baterie, které jsou obvykle součástí balení. Do zařízení vždy vkládejte pouze dvě 

nové baterie. Doporučujeme používat alkalické baterie. 

1) Otočte zařízení myš spodní stanou vzhůru a poté sejměte kryt prostoru pro baterie. 

2) Vložte nové baterie a ujistěte se, že jsou správně orientované vzhledem ke kladnému (+) a zápornému 

(-) pólu, jak je označeno na štítcích nebo výliscích krytu prostoru pro baterie. 

3) Krytem zavřete prostor pro baterie. 


