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On

http://www.hp.com/support

Go to http://www.hp.corn/supoort and follow the instructions to find your
product. Then select Software and Drivers. Download and install
the latest software. Select Manuals to download the HP Bluetooth Pairing

User Guide.
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Description

:omponent
Forwardbutton

Press to return to the previous page visited in a web

browser.
Press to go to the last page visited in a

Back button

web browser.
Press and hotd simultaneously for 2 3 s to change DPI
setting. The setting cycles from 1200 (default) to 1600

Right and left

mouse buttons

to 800.

Scroll wheel

Click to enable or disable hyperscroll,

Autoscrofibutton

Press to enable autoscroll. Press a differentbutton to
disable autoscroll.
NOTE: This function only works with Microsoft programs.

Power and pairing

Alternating white and amber: The mouse is in pairing

light

mode.
Blinking amber: The battery charge level is low.
Solid amber: The mouse is charging.
Solid white: The mouse is fully charged.

Connection lights

First light on: The mouse is connected to

the transceiver.
Second light on: The mouse is connected to the first saved

Bluetoothdevice.
Third light on: The mouse is connected to the second
saved Bluetooth device,
Fourth light on: The mouse is connected to the third saved

Bluetoothdevice,
Pairing button

Short press (Q s): Press to select which device to connect
to, The connection lights display the currentselection. The
device is remembered after it is paired for the first time.

Long press
pairing.

s): Press andhold to start Bluetooth

Onderdeel
O

Knop Volgende

Beschrijving
Druk hierop om terug te keren naar de vorige pagina die
u in de internetbrowser geopend hebt.

Knop Terug

Als u hierop drukt, gaat u naar de laatste pagina (fie u
bezocht hebt in de internetbrowser.

o

Rechter- en

Houd deze tegelijkertijdgedurende tenminste drie

linkermuisknop

seconden ingedrukt om de dpi-instelling te wijzigen.

Deze geeft een cyclus weer van 1200 (standaard)tot
1600 tot 800.
Klik hierop om snel bladeren in of uit te schakelen.
o Bladerwieltje

O

Knop voor
automatisch
bladeren

Druk hierop om het automatisch bladeren in
te schakelen. Druk op een andere knop om het
automatisch bladeren uit te schakelen.
OPMERKING:Deze functie werkt alleen bij Microsoft-

programma'
O

Aan-uit- en

koppellampje

O

Afwisselend wit en oranje: De muis bevindt zich in de
koppelingsmodus.
Knippert oranje: De batterij is bijna leeg.
Brandt oranje: De muis wordt opgeladen.
Brandt wit: De muis is volledig opgeladen.

Verbindingslampjes
Eerste lampje aan: De muis is verbonden met de
transceiver.
Tweede lampje aan: De muis is verbonden met het
eerste opgeslagen Bluetooth-apparaat.
Derde lampje aan: De muis is verbonden met het
tweede opgeslagen Bluetooth-apparaat.

Vierde lampje aan: De muis is verbonden met het derde
opgeslagen Bluetooth-apparaat.

O

Koppelingsknop
Kort indrukken (< 2 s): Druk hierop om het apparaat
te selecteren waarmee u verbinding wilt maken. De
verbindingslampjes geven de huidige selectie weer. Het
apparaat wordt onthouden nadat dit voor de eerste keer
is gekoppeld.
Lang indrukken (è 3 s): Houd de knop ingedrukt om de
Bluetooth-koppeling te starten.

