
Uživatelský manuál DELUX bezdrátový set                                                                             www.datram.cz 

- 1 - 

Uživatelský manuál 
DELUX bezdrátový set klávesnice + myš DLK-6010G + M391GB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto bezdrátového setu. Nejprve si prosím přečtěte tento návod  
a zkontrolujte obsah balení.  
 
Obsah balení a specifikace: 

♦ bezdrátová klávesnice - využívá technologii 2,4G, dosah až 10m 
♦ bezdrátová myš - rozlišení 1000 DPI, protiskluzový povrch, ergonomický design, úspora energie 
♦ přijímač signálu 
♦ uživatelský manuál 

Použití baterií 

• Bezdrátová myš používá 2x AAA. 
• Bezdrátová klávesnice používá 1x AAA baterie. 
• Pokud klávesnici a myš nepoužíváte, vyjměte baterie a uchovejte je v chladném a suchém místě. 
• Poškozené nebo vyteklé baterie nepoužívejte. 

Instalace baterií do myši 

• Zmáčkněte naznačené tlačítko na spodní straně myši a kryt baterií se otevře 
 
 
  

• Vložte dvě AAA baterie ve správné polaritě 
 
 
 
 
 

• Zasuňte pečlivě kryt zpět 
• Pokud je napětí baterie již nízké,  indikátor na vrchu myši začne blikat a je potřeba co nejdříve vyměnit baterie. 
• Tato myš disponuje funkcí inteligentní úspory energie - pokud s ní přestanete hýbat, přejde do režimu úspory energie s 

minimální spotřebou 
• Pro ještě větší úsporu energie můžete myš při nečinnosti zcela vypnout pomocí tlačítka ON/OFF na spodní části 
• Spotřeba energie na bílém podkladu je nižší než na černém 

 
Instalace baterií do klávesnice  

• Zmáčkněte tlačítko na vrchu klávesnice a odsuňte kryt baterie 
 
 
 
 
 

• Vložte 1x AAA baterie 
 
 
 

• Zasuňte pečlivě kryt zpět 
• Pokud je napětí baterie již nízké, indikátor v pravém horním rohu 

klávesnice začne blikat a je potřeba co nejdříve vyměnit baterii 
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Připojení USB p řijímače 

 
• připojte USB přijímač do USB portu počítače 
• v případě, že nedojde rovnou ke spojení s klávesnicí a myší (např. pokud v blízkosti používáte jiné bezdrátové zařízení 

apod.), je potřeba toto spojení vytvořit manuálně: 
-  vyjměte přijímač z USB portu počítače a stiskněte na myši 3x levé a pravé tlačítko, indikátor začne blikat 
-  poté zapojete přijímač do USB portu počítače a přibližte myš na vzdálenost 20 cm 
-  pokud ke spojení nedojde, celý proces opakujte 
-  pro vytvoření spojení s klávesnicí opět vyjměte přijímač z USB portu počítače a stiskněte tlačítko "CONNECT" na 
spodní straně klávesnice, indikátor začne blikat. Poté během 15 min zapojte zpět přijímač k USB portu  počítače . V 
případě úspěšného spojení indikátor přestane blikat, v opačném případě celý proces opakujte. 

Provozní podmínky 

• Pro lepší výkon umístěte příjímač nejméně 20cm od monitoru, externího HDD a jiných zařízení 
• Rádiový signál se může přenášet přes nekovové předměty ve směru 360°, ale nejde přenášet přes kovové předměty, 

desky apod. 
• Optická myš by měla být používána na různém barevném povrchu, jako látka, papír, dřevo. Neměla by se používat na 

skle, zrcadle a jiném odrazovém materiálu. 
 

Řešení problém ů 

• Ujistěte se, že jste připoji přijímač k PC správně 
• Ujistěte se, že jste instalovali správně baterie 
• Vytvořte komunikační kanál mezi přijímačem a klávesnicí/myší znovu 
• Zkraťte vzdálenost mezi přijímačem a klávesnicí/myší 
• Zkontrolujte baterie 
• Zkontrolujte, zda je myš zapnutá (tlačítko v poloze ON) 
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Užívateľský manuál 
DELUX bezdrôtový set klávesnica + myš DLK-6010G + M391GB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ďakujeme Vám za zakúpenie tohoto výhodného bezdrôtového setu. Najprv si prosím prečítajte tento návod a skontrolujte obsah 
balenia, ktoré obsahuje: 

♦ bezdrôtová klávesnica - využíva technológiu 2,4 G, dosah až 10m 
♦ bezdrôtová myš - rozlíšenie 1000 DPI, protišmykový povrch, ergonomický dizajn, úspora energie 
♦ prijímač signálu 
♦ užívateľský manuál 

Použitie batérií 

• Bezdrôtová myš používá dve 2x AAA  
• Bezdrôtová klávesnica používá  1x batérie 
• Pokiaľ klávesnicu a myš nepoužívate, vyberte batérie a uschovejte ich na chladnom a suchom mieste 
• Poškodené alebo vytečené batérie nepoužívajte 

Inštalácia batérií do myši 

• Stlačte naznačené tlačidlo na spodnej strane myši a kryt batérií sa otvorí 
 
 
 
 
 

• Vložte dve AAA batérie v správnej polarite 
 
 
 
 

• Zasuňte starostlivo kryt späť 
• Ak je napätie batérie už nízke, indikátor na vrchu myši začne blikať a je potrebné čo najskôr vymeniť batérie. 
• Táto myš disponuje funkciou inteligentní úspory energie - ak s ňou prestanete hýbať, prejde do režimu úspory energie s 

minimálnou spotrebou 
• Pre ešte väčšiu úsporu energie môžete myš pri nečinnosti úplne vypnúť pomocou tlačidla ON / OFF na spodnej časti 

Spotreba energie na bielom podklade je nižšia ako na čiernom 

Inštalácia batérií do klávesnice 

• Stlačte tlačidlo na vrchu klávesnice a odsuňte kryt batérie 
 
 
 
 
 
 

• Vložte 1x AAA batérie 
 
 

• Zasuňte starostlivo kryt späť 
• Ak je napätie batérie už nízke, indikátor v pravom hornom rohu 

klávesnice začne blikať a je potrebné čo najskôr vymeniť batériu 
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Pripojenie USB prijíma ča 
 

 
• Pripojte USB prijímač do USB portu počítača 
• V prípade, že nedôjde rovno k spojeniu s klávesnicou a myšou (napr. ak v blízkosti používate iné bezdrôtové zariadenia 

a pod), je potrebné toto spojenie vytvoriť manuálne: 
- Vyberte prijímač z USB portu počítača a stlačte na myši 3x ľavé a pravé tlačidlo, indikátor začne blikať 
-  Potom zapojených prijímač do USB portu počítača a priblížte myš na vzdialenosť 20 cm 
-  Ak ku spojeniu nedôjde, celý proces opakujte 
-  Pre vytvorenie spojenia s klávesnicou opäť vytiahnite prijímač z USB portu počítača a stlačte tlačidlo "CONNECT" na 
spodnej strane klávesnice, indikátor začne blikať. Potom počas 15 min zapojte späť prijímač k USB portu počítača. V 
prípade úspešného spojenia indikátor prestane blikať, v opačnom prípade celý proces opakujte. 

Prevádzkové podmienky 

• Pre lepší výkon umiestnite prijímač najmenej 20cm od PC skrine, monitora, externého HDD a iných zariadení 
• Rádiový signál se môže prenášať cez nekovové predmety v smere 360°, ale nejde prenášať cez kovové predmety, dosky 

a pod. 
• Optická myš by mala byť používaná na rôznom farebnom povrchu, ako látka, papier, drevo. Nemala by sa používať na 

skle, zrkadle a inom odrazovom materiály. 

Riešenie problémov 

• Uistite sa, že ste pripojili prijímač k PC správne 
• Uistite sa, že ste inštalovali správne batérie 
• Vytvorte komunikačný kanál medzi prijímačom a klávesnicou/myšou znova 
• Skráťte vzdialenosť medzi prijímačom a klávesnicou/myšou 
• Skontrolujte batérie 
• Skontrolujte, či je myš zapnutá 

 


