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Guia Rápido
Combo wireless – teclado e mouse

1. INSTALAÇÃO DAS PILHAS
O teclado necessita de duas pilhas alcalinas AAA, e o mouse outras duas.

Procedimento de instalação para o mouse:
Passo 1: Abra o compartimento
Passo 2: Insira as duas pilhas de acordo com a imagem abaixo.
Passo 3: Feche o compartimento. 

Procedimento de instalação para o teclado:
Passo 1: Abra o compartimento
Passo 2: Insira as duas pilhas de acordo com a imagem abaixo.
Passo 3: Feche o compartimento.

2. CONEXÃO DO RECEPTOR USB
Plugue o receptor em uma porta USB.

3. OBTER O RECEPTOR DE DENTRO DO MOUSE

1. Quando você quiser usar o mouse, por favor tire o receptor de dentro a insira no notebook (passo 1);
2. Quando não estiver trabalhando e estiver viajando ou se locomovendo, você pode inserir o receptor 
novamente dentro do mouse (passo 2). 

PASSO 1 PASSO 2

. Tirar o receptor . Guardar receptor

4. TECLADO – TECLAS MULTIMÍDIA
FN+ESC= Media Player 
FN+F1= Play/Pause
FN+F2 = Faixa anterior
FN+F3= Próxima faixa
FN+F4 = Volume +
FN+F5= Volume -
FN+F6 = Mudo
FN+F7= Web Home
FN+F8 = Procurar
FN+F9 = Meus favoritos
FN+F10 = E-mail
FN+F11 = Travar teclado Win
FN+F12 = Meu computador
FN+Insert = Calculadora

5. MODO DE ENCONOMIA DE ENERGIA
O mouse entra no modo de economia de energia quando o receptor não está plugado no PC/notebook, 
quando o receptor está desligado e quando o mouse não está sendo usado por mais de 30 minutos. 
Com o modo inteligente se enconomia de energia para conservação, o mouse começa a hibernar após 
oito minutos. Para tirar o mouse do modo de economia, use o scroll ou clique em qualquer botão.

6. RESTAURAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES AO PADRÃO DE FÁBRICA
Se em algum momento a sequência de funções não funcionar, você pode restaurar o mouse de volta 
para as configurações padrão de fábrica.

1. Cheque as pilhas para verificar o funcionamento, se estiverem falhando, substituir por novas.
2. Insira o receptor na porta USB do PC/notebook, certifique-se de que o mouse está perto para 
auto-matching.
3. Para restaurar o teclado para a configuração padrão de fábrica: inserir o receptor USB na porta USB 
do computador e pressionar qualquer tecla para procurar o dispositivo. Certifique-se de que o mouse 
está perto do receptor para auto-matching.
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GARANTIA: Este produto possui 3 anos de garantia a partir da data de venda. Nossa responsabilidade 
sobre esta garantia limita-se apenas à troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação 
desde que tenha sido utilizado corretamente. As marcas aqui citadas são registradas por seus 
respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens,  foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo. 
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“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.”

Este modelo de teclado e mouse pode ser comercializado nas cores preta e branca.


