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1. Funções do produto
Mouse programável com luzes LED em 6 cores.
Design ergonômico com suporte para o polegar
Roda com borracha antiderrapante

2. Especificações
Sensor: Avago 3050 Optical
DPI: 500-1000-1500-2000-3000-4000
7 botões
20 milhões de pulsos
Retroiluminado em 6 cores
Taxa de atualização: 500Hz
Interface USB 2.0
Peso: 120g
Comprimento do cabo: 1.8m
Tamanho: 130 x 82 x 42 mm
Sistema operativo: Windows XP ou superior

Instalação
1) Primeiro, conecte o mouse à porta USB do seu PC. Insira o CD fornecido e execute 
o arquivo Setup.exe e escolha o idioma desejado

2) Clique em Instalar para continuar a instalação

3) Marque a caixa Executar G938-SETUP.exe e clique em ConcluirFunções do produto

1) Por favor, não abra o aparelho.
2) Por favor, não coloque o produto em água ou qualquer outro líquido, este produto 
não é aquático
3) Desligue o produto do computador se este ficar molhado, pois pode causar
um incêndio ou choque elétrico
4) Por favor, use-o com as mãos secas ao conectá-lo ou usá-lo
5) Por favor, não exponha o produto a fontes de calor ou fogo direto.
6) Por favor, não exponha o produto a campos magnéticos.

Advertências

1) Conecte a porta USB ao PC corretamente.
2) Verifique se o PC reconhece o mouse
3) Pressione a tecla DPIs para ajustar a velocidade desejada
4) As teclas de retrocesso e de avanço executam as funções de avançar e retroceder
em páginas da web e janelas
5) Use o dispositivo de acordo com as instruções do manual

Instruções de uso

Configurações de chave
Selecione a guia Basic Settings e configure o comportamento padrão de cada tecla 
do mouse.
Existem dois perfis selecionáveis, A e B.

Clique em Aplicar para salvar as configurações.

Se o dispositivo não for reconhecido corretamente pelo PC, verifique em outra porta 
USB. Reinicie o PC, se necessário. O dispositivo não precisa de drivers para funcionar. 
Se você não conseguir conectá-lo, entre em contato com o serviço técnico.
Por favor, visite o site oficial do Scorpion Portugal, www.scorpion-marvo.pt

Comportamento anormal

Obrigado pela sua confiança nos produtos Scorpion. Para garantir a conformidade 
com os seus direitos, cumprimos rigorosamente os regulamentos e certificações e 
fornecemos o serviço pós-venda:
Se este equipamento vai exigir algum serviço durante o período de garantia, você 
deve entrar em contato com as vendas autorizadas ou serviço pós-venda centraliza-
do Scorpion em seu país, ligando para o número de telefone +34 917 37 13 10, no 
e-mail soporte@scorpion-marvo.com ou no site www.scorpion-marvo.pt 
Esta garantia é concedida no território nacional onde a compra foi feita, e será 
aplicável por DOIS ANOS a partir da data da compra. Nós reponsabilizamos danos ao 
produto e avarias em operação, enquanto eles resultar de defeitos de fabricação, 
caso em que proceder à reparação ou substituição do produto adequado nos termos 
da legislação em vigor sobre a matéria.

Garantia do produto

Você só pode validar a garantia do produto quando este é acompanhada pelo 
documento comprovativo da compra, ou um bilhete, factura ou garantia carimbado 
pelo estabelecimento de venda, caso em que você deve registrar a data da compra 
eo número do produto.
Você não pode usar a garantia sobre os produtos cujo selo de garantia foi removido, 
danificado ou alteradas, ou aqueles com exclusão ou série de números ilegíveis, bem 
como em computadores que incorporam peças não originais.
gestão de garantia danificada pela humidade (componentes oxidados), líquidos de 
calor excessiva, tensão indevida, de incêndio, acidentes ou calamidades naturais 
equipamento será aceite.

A garantia não inclui as solicitações de serviço quando eles são devido à ruptura, 
impactos, danos, desgaste normal, mau uso ou uso de componentes não originais.

Você pode processar qualquer reclamação sobre o serviço recebido na conta 
soporte@scorpion-marvo.com
Os dados fornecidos serão coletados em um arquivo de propriedade da Avenzo 
Global Tech S.L.

Limitações da garantia

Você também pode ajustar a cor. Clique em Aplicar para salvar as configurações. Este arquivo tem o único propósito de fornecer os dados pessoais necessários para 
o gerenciamento da garantia dos produtos adquiridos. Somente funcionários 
autorizados terão acesso aos dados fornecidos. Você pode exercer seus direitos 
enviando uma comunicação para o endereço acima.
DISTRIBUÍDO POR AVENZO GLOBAL TECH S.L. Número de IVA B86522976
support@scorpion-marvo.com
Tel: +34 917 37 13 10
www.scorpion-marvo.com

Se você precisar descartar este produto no futuro, lembre-se de que os 
dispositivos elétricos não devem ser descartados como lixo normal. Por 
favor, deposite este produto em recipientes de reciclagem ou em áreas de 
reciclagem designadas.
Verifique com as autoridades locais ou com o seu revendedor qual é o 
melhor processo de reciclagem.

Configurações de DPI
Em Basic Settings, selecione a configuração DPI e configure os DPIs desejados em 
cada um dos 4 saltos de configuração disponíveis. Cada vez que você pressionar o 
botão DPI no mouse, ele irá para o próximo nível configurado. Você pode dizer pela 
cor da luz LED, em que nível de DPI é.

Configurações de efeitos de luz
Selections Basic Settings e escolha o modo Lighting
Você pode selecionar diferentes parâmetros e efeitos.

Clique em Aplicar para salvar as configurações

Ajustes da taxa de reabastecimento
Clique na guia Configurações básicas e escolha a taxa de atualização corresponden-
te no gráfico.

Clique em Aplicar para salvar as configurações

4) Você verá o ícone do aplicativo na área de trabalho. Abra-o

Avenzo Global Tech S.L. certifica que este produto está em conformidade 
com os requisitos essenciais, bem como com quaisquer outros regulamentos 
em vigor ou exigidos pelo regulamento da CE.

A Declaração de Conformidade completa deste produto pode ser 
encontrada em nosso site: www.scorpion-marvo.pt
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