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Інструкція користувача RM-520 GAMING

Вітаємо вас з придбанням миші TM REAL-EL!
Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цією Інструкцією 
і збережіть її на весь період користування.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО
© 2016. ENEL GROUP OU. Ця Інструкція та інформація, що міститься в ній, 
захищені авторським правом. Усі права застережені. Всі торгові марки 
є власністю їхніх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Незважаючи на докладені зусилля зробити текст Інструкції точнішим, 
можливі деякі невідповідності. Інформація цієї Інструкції надана на 
умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед 
особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформа- 
цією, що міститься у цій Інструкції.

КОМПЛЕКТНІСТЬ
• Оптична миша – 1 шт.
• Інструкція користувача – 1 шт.
• Гарантійний талон – 1 шт.

ОСОБЛИВОСТІ
• Високоточний оптичний сенсор
• Працює практично на будь-якій поверхні
• 5 + 1 (колесо прокручування)
• Прогумована вставка на колесі прокручування
• Дві кнопки навігації «вперед» і «назад»
• Перемикач роздільної здатності dpi
• Максимальна роздільна здатність миші – 2400 dpi
• Покриття корпусу Soft Touch
• Збільшена вага конструкції маніпулятора
• Вмонтоване підсвічування з можливістю його вимикання
• Тканинне обплетення кабелю 
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3. СИСТЕМНІ ВИМОГИ
• ОС Windows XP/Vista/7/8/10.
• Вільний роз’єм USB.

ОПИС
 Колесо прокручування
 Перемикач роздільної здатності dpi 
 Переміщення вперед
 Переміщення назад
Примітка:
• Для вимикання підсвічування одно- 
часно натисніть кнопки  та .

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 
• Під’єднайте маніпулятор до вільного USB- 
порту ПК.
• Після підключення до USB-порту ПК автоматично розпізнає пристрій.

Мал. 1. Вигляд згори

ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ
Проблема

Маніпулятор не працює.

Вирішення

1. Від’єднайте мишу від ПК і перевірте 
контакти роз’ємів на предмет можливого 
пошкодження. Якщо жодних зовнішніх 
ушкоджень не виявлено та контакти справні, 
під’єднайте мишу до ПК знову.
2. Зверніться до найближчого сервіс-центру.
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RM-520 GAMINGІнструкція користувача

Примітки: 
• Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не 
можуть бути підставою для претензій. 
• Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини 
комплектність та технічні характеристики може бути змінено без 
попереднього повідомлення.

Характеристики та одиниці виміру
Сумісність з ОС
Роздільна здатність, dpi 
Кількість кнопок
Частота кадрів, fps
Максимальне прискорення
Максимальна швидкість стеження
Частота опитування, Гц
Інтерфейс
Відповідність стандартам
Довжина кабелю, м
Розміри, мм
Вага, г 

Значення
Windows XP/Vista/7/8/10
800/1200/1600/2400
5 + 1 (колесо прокручування)
4000
8g
30 ips  (0,7 м/сек)
250
USB
FCC, CE
1,5 
130 × 70 × 42 
140

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель: RM-520 Gaming
Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська  область,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98. 
Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться
в Інструкції користувача. Умови гарантійного обслуговування дивіться в гаран- 
тійному талоні або на сайті www.real-el.com
Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар сертифіковано/має 
гігієнічний висновок. Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці. 

Виробник: «Енел Груп ОУ», Катусепапі тн 6, Ласнам’яе ліннаоса, Таллін, Хар’ю 
мааконд, 11412, Естонія. Виготовлено в Китаї.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju 
maakond, 11412, Estonia. Made in China.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.


