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Olá,
Obrigado por nos escolher!

Leia este guia com atenção a fim de obter um bom 
relaconamento com o seu produto.

1.1 Teclas de atalho multimídia

1.0 Conhecendo os elementos

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1. Mídia (FN+F1)
2. Volume - (FN+F2)
3. Volume + (FN+F3)
4. Mute (FN+F4)
5. Faixa anteriror (FN+F5)
6. Próxima faixa (FN+F6)
7. Pause (FN+F7)
8. Stop (FN+F8)

9. Web/home (FN+F9)
10. E-mail (FN+F10)
11. Meu computador (FN+F11)
12. Favoritos (FN+F12)

2. Instalação

Conexão

Passo 1- Instalação das baterias:
1. Pressione e levante a tampa da bateria
2. Coloque 1 pilha AA no teclado e no mouse
3. Feche a tampa da bateria

Nota: Por favor, insira as baterias com a polaridade correta

Passo 2 - Remova o mini receptor localizado na parte interna 
do mouse e insira na porta USB de seu computador. 

Passo 3 - Ligue o mouse, definindo o interruptor on/off para 
ON para ativar a conexão.  

Localização do receptor USB

indicador de bateriamini receptor

teclado mouse
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Confiamos tanto em nossos produtos que damos garantia de 3 
anos. E nosso SAC é premiado porque resolve o seu problema 
rapidinho. #tamojunto :)

3. Soluções de problemas

3.1 Se o teclado parar de funcionar
1. Reconecte o receptor na porta USB e ative a conexão em 15 
segundos 
2. Pressione as teclas “ESC” + “K” por em torno de 3 segundos 
3. O LED de bateria fraca, quando piscando rápido, significa que 
a conexão foi feita com sucesso
4. Se falhar, repita os passos acima.

3.2 Se o mouse parar de funcionar
1. Reconecte o receptor na porta USB e ative a conexão em 15 
segundos; 
2. Pressione os botões direito e do meio (scroll) por em torno de 
3 segundos;
3. O sensor vermelho de LED do mouse piscando indica que a 
conexão foi feita com sucesso;
4. Se falhar, repita os passos acima.

Nota: Diferentes soluções com diferentes modos de reconectar. 
Você pode encontrar o lote de seu produto na etiqueta 
localizada na parte inferior dos produtos.

04704-16-03111

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com 
os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e 
atende aos requisitos técnicos aplicados”.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL 
www.anatel.gov.br

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não 
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo 
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferênia a 
sistemas operando em caráter primário.”
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