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One Life. Play it Hard.

User Guide
Guia do Utilizador
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:
1. Desenrole o cabo do rato;
2. Ligue o conector USB numa porta
USB disponível no seu computador;
3. O rato será instalado
automaticamente através da função
plug-and-play (ligar e usar).
UTILIZAR O RATO:
Botão Esquerdo:use este botão para
seleccionar os items;
Botão Direito: use este botão para
chamar o menu contextual ou outras
funções adicionais;
Botão de sensibilidade:use para
alternar a sensibilidade do sensor do
rato entre 800 / 1600 / 2400 DPI.
Roda de deslocamento com botão
(botão do meio):use a roda para
deslocar o conteúdo de qualquer
janela no seu computador.
Pressionando a roda de deslocamento
ativa a função de deslocamento suave
(esta função depende do sistema
operativo, funciona com Windows
apenas)
Botões laterais: configurados para
utilizar com as funções "retroceder" e
"avançar", podem ser configuradas
através de software de terceiros
(ex: X-Mouse Button Control para
Windows, ou USB Overdrive para Mac
OS X)
MANUTENÇÃO:
A sujidade pode afetar negativamente
o desempenho do rato. Para evitar que
isso aconteça são necessários alguns
cuidados básicos de manutenção.
1. Para limpar o sensor do rato, vire-o
com a base para cima e passe com
um pano sem pêlos;
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2. Limpe com frequência a superfície
do rato e a zona em volta da roda
de deslocamento, com um pano
sem pêlos.
3. Não use água na limpeza do rato,
pode eventualmente utilizar
produtos suaves específicos para
limpeza de ratos e teclados, mas
evite sempre usar produtos
detergentes ou com solventes.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO:
A investigação clínica demonstra que
as atividades repetitivas, a disposição
incorreta dos objetos no ambiente de
trabalho ou uma má postura podem
gerar desconforto físico e lesões nos
nervos, tendões e músculos. Para
reduzir o risco de desconforto e de
lesões tenha em conta as seguintes
precauções:
1. Faça alguns movimentos como
andar, rodar o torso ou esticar
os braços várias vezes por hora;
2. Troque de mãos na execução
de alguma tarefas e use atalhos
de teclado para evitar movimento
repetitivos prejudiciais;
3. Relaxe os ombros e mantenha
os cotovelos ao lado do corpo;
4. Posicione o teclado de forma que
não tenha que se esticar para o
utilizar;
5. Ajuste a sua posição de modo que
não tenha que torcer os pulsos para
escrever;
6. Evite apoiar os pulsos em arestas
vivas. Se experimentar desconforto
continuado ou adormecimento nas
mãos, pulsos, braços, ombros, pescoço
ou costas enquanto usa este
equipamento aconselhamos a
procurar ajuda médica qualificada.

1. Stretch the mouse cable;
2. Connect the USB connector into
a USB port on your computer;
3. The mouse is automatically
installed through plug-and-play
function.

mouse and the area around the
scroll wheel, with a lint-free cloth.
3. Do not use water to clean the
mouse, you can eventually use
gentle products specific for
cleaning keyboards and mice,
but always avoid using detergents
or solvents.

USING THE MOUSE:

ADVISE ON USE:

Left button:Use this button to select
items;
Right Button: Use this button to invoke
the contextual menu or other
additional functions;
Sensitivity button:use it to switch and
set the sensitivity of the sensor
between 800 / 1600 / 2400 DPI.
Scroll wheel with button (middle
button): Use the wheel to move the
contents of any window on your
computer. Pressing the scroll wheel
activates the Smooth scrolling (this
function depends on the operating
system, works with Windows only)
Side buttons:configured by default to
use with the functions "back" and
"next", can be configured using third
party software (eg X-Mouse Button
Control for Windows, or USB Overdrive
for Mac OS X)

Clinical research shows that repetitive
activities, the wrong workspace set or
a bad posture can cause physical
discomfort and injury in nerves,
tendons and muscles. To reduce the
risk of injury and discomfort take into
account the following precautions:
1. Make some movements such as
walking, stretching the arms,
or rotating the torso several times
every hour;
2. Change hands in the execution
of some tasks and use keyboard
shortcuts to prevent harmful
repetitive mouse movements;
3. Relax your shoulders and keep your
elbows at your sides;
4. Position the keyboard so you don't
have to stretch to use it;
5. Adjust your position so you do not
have to twist your wrists to type;
6. Avoid resting your wrists on sharp
edges.
Continued experience of discomfort or
numbness in the hands, wrists, arms,
shoulders, neck or back while using
this equipment are advised to seek
qualified medical help.

MAINTENANCE:
Dirt can adversely affect the
performance of the mouse. To prevent
this from happening some basic
maintenance should be done.
1. To clean the sensor of the mouse,
turn it upside down and clean with
a lint-free cloth;
2. Frequently clean the surface of the

