
Будь ласка, не підносіть виріб 
близько до джерела тепла або 
вогню безпосередньо.
Будь ласка, не тримайте продукт у 
великому магнітному полі, оскіль-
ки це може призвести до некорек-
тної роботи приладу.

1.  USB ігрова мишка з оптичним сен-
сором

2. Інструкція з експлуатації
3. Гарантійний талон

Настройка високої роздільної 
здатності з покращеною 
підтримкою долоні.
Ергономічний дизайн для більш 
зручної гри.
Відмінне управління при будь- 
якому стилі тримання мишки.

7 кольорів підсвічування роблять 
мишку стильною, а гру яскравою.
Збалансована вага для комфорт-
ного відчуття.

Під’єднайте порт USB миші до ПК.
Перевірте, чи ПК може розпізна-
вати мишку.
Натисніть клавішу DPI, щоб нала-
штувати 4 різні DPI.
Клавіша вперед і клавіша назад на 
лівій стороні миші мають функцію 
переходу вперед або назад при 
перегляді веб-сторінки.
Використовуйте мишку відповід-
но до цієї Інструкції з експлуатації.
Будь ласка, не використовуйте 
виріб в екстремальних умовах.
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Шановний користувач,
Дякуємо Вам за Ваш вибір продукту 
ERGO. Ваш вибір є дуже важливим 
для нас і означає, що в ERGO з’явив-
ся новий користувач. Сподіваємося, 
що наша продукція і сервіс прине-
суть Вам задоволення. Також споді-
ваємося, що Ви скористаєтеся мож-
ливістю висловити свої побажання 
та відгуки про нашу продукцію за 
допомогою офіційної гарячої лінії 
ERGO, що, у свою чергу, допоможе 
нам постійно покращувати якість 
нашої продукції та сервісу. Якщо у 
Вас виникли проблеми з викорис-
танням продукту, будь ласка, звер-
ніться до відділу сервісного обслу-
говування. Ваша підтримка є нашою 
головною перевагою, а Ваше ви-
знання та оцінка є відмінними стиму-
лами для ERGO.

Дякуємо Вам!
Відділ продажів ERGO.

Будь ласка, ознайомтеся з рекомен-
даціями нижче, щоб продовжити 
термін служби продукту.

Будь ласка, не розбирайте і не за-
мінюйте оригінальні компоненти 
виробу.
Будь ласка, не кладіть виріб у воду 
або будь-яку іншу рідину, оскільки 
цей продукт не є водонепрони-
кним.
Будь ласка, від’єднайте виріб від 
іншого пристрою та видаліть його, 
якщо в нього потрапить якась 
рідина, оскільки це може призве-
сти до пожежі або ураження елек-
тричним струмом, якщо користу-
вач продовжує користуватися 
ним.
Будь ласка, переконайтеся, що 
при встановленні або розбиранні 
виробу руки сухі, щоб уникнути 
ураження електричним струмом.
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Рекомендується зберігати в сухому 
прохолодному місці, уникати попа-
дання прямого сонячного проміння. 
Не містить шкідливих для здоров'я 
речовин. Правила та умови ефек-
тивного і безпечного використання 
товару вказані в інструкції з експлу-
атації. Якість товару відповідає ви-
могам Технічних регламентів, вста-
новлених законодавством України.

Ви можете допомогти в охороні на-
вколишнього середовища! Будь 
ласка, дотримуйтесь місцевих 
правил: передавайте непрацююче 
електричне обладнання у відповід-
ний центр утилізації відходів. Вироб-
ник залишає за собою право вноси-

ти зміни в технічні характеристики 
та дизайн виробів.

Виробник: Шеньчжень Марво Тек-
нолоджі Ко, ЛТД Адреса: 6 Поверх, 
Корпус А, ДонгФангЯЮань, Чень 
Тянь ком‘юнітіс, Сісіянь Баоань Ді-
стрікт, Шеньчжень, Китай.
Імпортер: ТОВ “Інвестком”, Україна, 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.

Даний товар є товаром обмінної га-
рантії. Несправний товар підлягає 
поверненню в роздрібну торгову 
мережу. Обмінюється за місцем при-
дбання, без необхідності звернення 
споживача в авторизований сервіс-
ний центр виробника для актування 
факту ремонтопридатності, без акту 

АСЦ.
Обмін можливий при дотриманні 
споживчих правил і умов експлуата-
ції, при поверненні товару з повною 
комплектацією, зазначеною в ін-
струкції з експлуатації, з документа-
ми, що підтверджують факт купівлі 
(касовий чек, товарний чек).
У разі наявності інших питань, щодо 
сервісного обслуговування ви 
можете звернутись за адресою сер-
вісного центру м. Київ, вул. Сім’ї Хох-
лових, буд. 8. 04119 ФО-П Мішота Б. 
П. тел. 0 (800) 501 643. ergo-ua.com
Гарантійний термін - 6 місяців від 
дати продажу. Дата продажу повин-
на бути вказана в чеку про продаж 
цього виробу. Термін придатності - 
3 роки від дати виробництва. Дата 
виробництва вказана на упаковці.

* Гарантійні зобов’язання на даний 
пристрій поширюються тільки при 
дотриманні всіх правил і рекоменда-
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Кількість клавіш:

Гарантована 
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Кількість кольорів 
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Номінальний струм:
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цій з експлуатації описаних у цій ін-
струкції.
* Гарантійні зобов’язання на даний 
пристрій не поширюється при екс-
плуатаційному зносі виробу та його 
додатків.
* Навчання правилам користування 
даним пристроєм у гарантійне об-
слуговування не входить.

Якість товару відповідає вимогам 
Технічних регламентів, встановле-
них законодавством України. Назва 
та місцезнаходження заводу зазна-
чені в сертифікаті / декларації. Де-
кларацію / сертифікат запитуйте у 
продавця.


