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 نصب سخت افزار

وصل  كامپيوترتان USBیک درگاه  بهحاال ماوس را  كامپيوتر شما باید خاموش باشد. .1

 ) فقط چند ثانيه طول ميکشد تا ماوس شما به درستی نصب شود(.كنيد

 كامپيوترتان را روشن كنيد. .2

ده استفا كه از شيشه یا آینه ساخته شده سطحیرا روی  یادآوری: ماوس اپتيکال/ ليزری

 .نکنيد

 ها دگمه اختصاص 

 
 را انجام ميدهد. گ: عملکرد عادی ماوس مثل دبل كليک یا دردگمه چپ.1

 دهيد.: ميتوانيد این دگمه را به كارهای متداول كيبرد یا ماوس اختصاص بدگمه راست. 2

 در اینترنت و مستندات ویندوز بگردید. : این دگمه را فشار دهيد تادگمه وسط .3

 ند.كالف. دگمه وسط را روی یک لينک كليک كنيد تا آن لينک را در یک پنچره جدید باز 

 : DPIتنظیم حساسیت .4

 مطابق ترتيب زیر تغيير خواهد كرد. DPIو تنظيم چراغ قرمز روی چرخ اسکرول 

M8-800 M8-610 M8-600 رنگ 

 خاكستری 800 800 800

 DPI)زرد ) پيش فرض  1600 2400 2400

 سبز 3200 4800 4800

 فيروزه ای 4800 6400 6400

 آبی 6400 8200 8200
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 : به باالی صفحه اسکرول كن.جلوسمت اسکرول به . 5

 : به پائين صفحه اسکرول كن. عقبسمت به اسکرول . 6

 برای دست راست((:کلید سمت جلو.7

 صفحه وب قبلی برو. و كروم : به IEالف.در مرورگرهای 

 ب.در برخی نرم افزارهای خاص : صفحه قبل.

 برای دست راست((:کلید سمت پشت.8

 و كروم : به صفحه وب بعدی برو. IEالف.در مرورگرهای 

 : صفحه بعد. خاصب.در برخی نرم افزارهای 

 برای دست چپ((:کلید سمت پشت.9

 و كروم : به صفحه وب قبلی برو. IEالف.در مرورگرهای 

 ب.در برخی نرم افزارهای خاص : صفحه قبل.

 برای دست چپ((:کلید سمت پشت.10

 و كروم : به صفحه وب بعدی برو. IEالف.در مرورگرهای 

 ب.در برخی نرم افزارهای خاص : صفحه بعد.

  3چراغ لوگو: وقتی ماوس در حال حركت است چراغ خاموش خواهد شد و اگر برای 

 شد. ثانيه بيکار باشد روشن خواهد

 

 رابط کاربري

 دهيد.ب: یک كليد ماكرو از پيش تعيين شده به هر دگمه تعریف شده اختصاص دگمه اختصاص.1

اخير تبا زمان در صورت لزوم ماكرو كليد تان را داخل یک  : عمکرد ماوسمدیریت ماکرو. 2

 ویرایش كنيد.


