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NACON je registrovaná obchodní značka. 
 
CZ/ 
 

Děkujeme vám, že jste si zakoupili herní myš NACON GM-105. 
Účelem tohoto výrobku je obohatit váš zážitek z hraní videoher. 
Tuto příručku si prosím uschovejte pro pozdější použití. 
 

Záruka 
Na tento výrobek značky NACON poskytujeme jako jeho výrobce záruku v délce dvou let ode dne jeho 
zakoupení a během této doby ho bezplatně vyměníme za stejný nebo podobný model, podle našeho 
uvážení, pokud u něj dojde k závadě v důsledku nekvalitního materiálu nebo pochybení ve výrobě. 
 
Pro případ reklamace mějte prosím uschovaný doklad o koupi po celou záruční dobu. Bez tohoto 
dokladu nebudeme moci vaší žádosti o reklamaci vyhovět. V případě nákupu přes internet si prosím 
uschovejte také původní balení. 
 
Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé neúmyslným poškozením, nevhodným zacházením nebo 
přirozeným opotřebením. Tímto omezením nejsou dotčena vaše zákonná práva. 
 
Prohlášení o shodě naleznete na: 
www.nacongaming.com/my-nacon/support/ 
 

Vlastnosti produktu 
• USB zařízení typu Plug & Play kompatibilní s Windows® 7/8/10. 

• Optický senzor s rozlišením až 2400 DPI. 

• 6 tlačítek. 

• Podsvícené prvky. 

• Vstup: napětí 5 V, stejnosměrný proud o velikosti 100 mA. 
Druh napájení: napájení stejnosměrným proudem. 
 

Obsah balení 
1x optická myš GM-105 
1x uživatelská příručka 
 

Ovládací prvky 
1. Levé tlačítko 
2. Pravé tlačítko 
3. Kolečko myši (při stisknutí sloužící jako prostřední tlačítko) 
4. Tlačítko pro změnu DPI 
5. Další strana 
6. Předchozí strana 
 



První připojení k počítači 
Optická myš NACON GM-105 je zařízení typu Plug & Play. To znamená, že potřebný softwarový ovladač 
by se měl nainstalovat automaticky, jakmile poprvé připojíte myš k počítači. Podrobný postup je 
následující: 
 
• Zapněte počítač a počkejte, než se zobrazí pracovní plocha Windows. 
• Najděte nevyužitý USB port na vašem počítači a zapojte do něj USB kabel myši NACON GM-105. 
• Windows naleznou nové zařízení a po několika sekundách zahájí instalaci příslušného 

softwarového ovladače. Na to vás upozorní ikona na hlavním panelu. 
• Doba trvání instalace závisí na rychlosti vašeho systému. Jakmile bude dokončena, zobrazí se 

odpovídající hlášení. Nyní můžete začít myš používat. 
 

Úprava rozlišení 
NACON GM-105 používá ke sledování pohybu myši optický senzor. Ten odesílá získané informace do 
počítače a může pracovat v různých rozlišeních. Platí, že čím vyšší je rozlišení, tím rychleji se bude 
pohybovat kurzor na obrazovce, ale zároveň může být také obtížnější umístit kurzor na konkrétní 
místo. Stisknutím tlačítka pro změnu DPI nacházejícího se pod kolečkem myši můžete přepínat mezi 
čtyřmi různými rozlišeními: 800/1200/1600/2400 DPI. 
 

Řešení problémů 
Ovladač myši se po zapojení kabelu do USB portu nenainstaluje správně. 
Odpojte kabel myši od počítače a počkejte několik okamžiků. Potom ho zkuste zapojit do jiného USB 
portu. 
 
NACON GM-105 nedetekuje správně pohyb myši. 
Na fungování optického senzoru může mít vliv povrch, na kterém se myš NACON GM-105 používá, a to 
z toho důvodu, že některé materiály odrážejí světlo ze senzoru lépe než jiné. Nejlepšího výsledku 
dosáhnete, použijete-li podložku pod myš. 
 
Po určité době používání myši může být světlo ze senzoru zastíněno prachem a nečistotami, což 
negativně ovlivní fungování optického senzoru. Tento problém snadno vyřešíte odstraněním prachu a 
nečistot. 
 
Za určitých podmínek může být tento výrobek rušen rádiovými frekvencemi vyzařovanými zařízeními 
v jeho těsné blízkosti, čímž dojde ke ztrátě spojení. Jakmile vyzařování rádiových frekvencí ustane, 
spojení se opět naváže. 
 

Recyklace 
S tímto výrobkem by se nemělo nakládat jako s běžným domovním odpadem. 
Místo toho ho prosím zaneste na příslušné sběrné místo. Recyklace je důležitá, 
neboť snižováním množství odpadu na skládkách přispívá k ochraně životního 
prostředí. 
 

Důležitá bezpečnostní opatření 
1/ Tento výrobek je určen k použití pouze ve vnitřních prostorách. Nevystavujte ho přímému 

slunečnímu záření nebo vlhkosti. 
2/ Výrobek nevystavujte stříkající vodě nebo kapkám deště. Neponořujte ho do kapaliny. 
3/ Výrobek nevystavujte prachu, vysokým teplotám nebo mechanickému šoku. 
4/ Výrobek nepoužívejte, je-li poškozený, ani ho nerozebírejte. 



5/ K čištění povrchu používejte výhradně jemný, čistý, mírně navlhčený hadřík. Čisticí prostředky 
mohou poškodit povrchovou úpravu a proniknout dovnitř. 

6/ Výrobek nepřenášejte za kabel. 
7/ Tento výrobek není navržen pro používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi nebo osobami bez potřebných zkušeností či znalostí, jestliže se jim předtím 
nedostalo poučení nebo instrukcí ohledně používání tohoto výrobku od osoby zodpovědné za 
jejich bezpečnost. 
Varování: Výrobek nenechávejte bez dozoru a udržujte ho mimo dosah dětí. Nevhodné pro děti 
mladší sedmi let kvůli riziku omotání kabelu okolo krku. 

 

Ergonomie 
Jako prevenci vám doporučujeme, abyste si každou hodinu udělali patnáctiminutovou přestávku. 
Držení rukou ve stejné pozici může po delší době vyvolat bolest. Dochází-li k tomu opakovaně, poraďte 
se prosím s lékařem. 
 

Informace o zákaznické podpoře 
Budete-li potřebovat jakékoliv informace, obraťte se na naši zákaznickou podporu. 
 
E-mail: support@nacongaming.com 
Web: www.nacongaming.com 
 

Právní informace 
Windows® 7/8/10 jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft. 
 


