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A. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

RECURSOS:
• Design de alto perfil com ótimo suporte para 

a palma
• Iluminação RGB
• Software de personalização avançada
• Interruptores de serviço pesado para os botões 

L/R principais

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SENSOR óptico, A3050

DPI 1000-2000-3000-
4000 (padrão)

BOTÕES 7 (programáveis)

AVALIAÇÃO DO 
SWITCH 5 milhões de cliques

LUZ DE FUNDO RGB

TAXA DE POLLING até 1000 Hz

INTERFACE USB 2.0

EXTENSÃO DO CABO 1,50m

TAMANHO 123 x 71 x 41 mm



REQUISITOS DE SISTEMA

Sistema de PC ou compatível com uma porta USB 
disponível, Windows 7 ou sistema operacional 
mais recente.

B. NOTAS DE SEGURANÇA

- Mantenha o equipamento seco. Manter afastado 
de precipitações, umidade, todos os tipos de 
líquidos e condensação.
- Não use o produto com as mãos molhadas.
- Não use ou armazene o equipamento em áreas 
empoeiradas ou sujas.
- Não armazene o equipamento sob condições de 
alta ou baixa temperatura (isso pode danificá-lo).
- Não deixe cair, bata ou sacuda o equipamento, 
pois pode danificá-lo.



C. INSTALAÇÃO

Conecte o mouse a uma porta USB disponível em 
seu computador. Ao conectar pela primeira vez, 
aguarde 15 segundos até que o driver genérico 
seja instalado.
Para configuração avançada do mouse, baixe e 
instale o driver especializado em  
www.marvo-tech.hk (uma conexão com a Internet 
é necessária):
• baixe o driver e clique duas vezes no arquivo 

executável;
• siga as instruções na tela e instale o aplicativo;
• depois de instalar o aplicativo com sucesso, um 

ícone será exibido na barra de tarefas;
• clique duas vezes neste ícone para iniciar o 

aplicativo.

D. USO

Pressione o botão DPI abaixo da roda de rolagem 
para alterar a sensibilidade de acordo com as 
etapas de DPI predefinidas.



E. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em caso de operação incorreta siga os passos 
abaixo:
• Verifique a integridade dos conectores;
• Verifique a conexão com o computador;
• Verifique as configurações do seu computador;
• Desconecte e reconecte o equipamento; reinicie 

o computador.
Se o problema persistir, entre em contato com o seu 
vendedor local.

F. INFORMAÇÕES GERAIS

• Reparos não autorizados ou desmontagem do 
produto anularão a garantia e podem causar 
danos.

• Este produto é seguro e cumpre os requisitos da UE.
• Este produto é fabricado em conformidade com o 

padrão europeu RoHS. Essa norma foi introduzida 
para reduzir a quantidade de resíduos elétricos e 
eletrônicos lançados na atmosfera.

• O uso do símbolo WEEE (a lixeira riscada) indica 
que este produto não é lixo doméstico. Ao 
reciclar os resíduos de forma adequada, você 
protege o meio ambiente e a saúde das pessoas. 
A coleta seletiva de lixo doméstico auxilia na 
reciclagem de materiais e componentes usados   
para a produção deste dispositivo. Para obter 
informações detalhadas sobre a reciclagem, entre 
em contato com seu revendedor ou com uma 
autoridade local.




