
GM-180 
Bezdrátová herní myš 

Kompatibilní s Windows™ 
 
Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků 
 
CZ/ 
 

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek značky NACON®. 
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 výrobku 
USB zařízení typu Plug & Play kompatibilní s Windows™ 7/8/10. 
Optický senzor s rozlišením až 2200 DPI. 
Šest tlačítek včetně dvou na boku. 
Postranní úchopy. 
RGB podsvícení. 
 

Obsah balení 
1x optická myš NACON GM-180 
1x USB adaptér 
1x kabel s konektory USB-A a Micro USB o délce 70 cm 
1x 3,7V dobíjitelná baterie typu AA o kapacitě 500 mAh 
1x uživatelská příručka 
 

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



7/ Třípolohový přepínač: Off (Vypnuto) / Light off (Zapnuto bez podsvícení) / On (Zapnuto s 
podsvícením) 

8/ Dobíjitelná baterie 
 

První připojení k počítači 
Optická myš NACON GM-180 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 adaptér myši NACON GM-180. 
• 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. Umístěte přepínač na spodní straně myši do polohy On (Zapnuto s 
podsvícením). Nyní můžete začít myš používat. 

 
Poznámka: Abyste mohli používat myš NACON GM-180, musíte vždy nejprve zapojit její USB adaptér. 
 

Úprava rozlišení 
NACON GM-180 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 přesněji je pohyb 
myši sledován, ale zároveň může být také obtížnější umístit kurzor na konkrétní místo na obrazovce. 
 

Instalace baterie 
Sejměte kryt prostoru pro baterii a vložte přiloženou baterii. Přitom dbejte na to, aby směřovala ve 
směru vyznačeném v prostoru pro baterii, tj. aby znaménko − bylo na straně s pružinou a znaménko + 
na straně s výstupkem. Poté kryt opět nasaďte. 
 
Poznámka: Pro správné fungování myši používejte přiloženou 3,7V baterii. 
 

Dobíjení myši NACON GM-180 
Zapojte Micro USB konektor přiloženého nabíjecího kabelu do Micro USB portu myši. Druhý konec 
kabelu zapojte do USB portu počítače nebo notebooku. 
 
Důležité: Baterii nabíjejte vždy v myši a nepoužívejte externí nabíječku k jejímu přímému nabíjení. 
 

Ukazatel slabé baterie 
Když hladina energie v baterii klesne na nízkou úroveň, začne příslušná kontrolka LED blikat, aby vás 
upozornila na to, že úroveň nabití baterie v myši není dostatečná a že je nutné baterii znovu nabít. 
 

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. Platí pouze pro EU a Turecko. 
 

Důležitá bezpečnostní opatření 



1/ Tento výrobek je určen k použití pouze ve vnitřních prostorách. Nevystavujte ho přímému 
slunečnímu záření nebo špatnému počasí. 

2/ Výrobek nevystavujte stříkající vodě, kapkám deště nebo vlhkosti. Neponořujte ho do kapaliny. 
3/ Výrobek nevystavujte prachu, vysoké vlhkosti, vysokým teplotám nebo mechanickému šoku. 
4/ Výrobek nepoužívejte ani nerozebírejte, je-li poškozený. Nepokoušejte se ho opravit. 
5/ K čištění povrchu používejte výhradně jemný, čistý a vlhký 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. 
Výrobek nenechávejte bez dozoru a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Nevhodné pro děti mladší 
sedmi let kvůli riziku omotání kabelu okolo krku. 

8/ Maximální provozní teplota nesmí překročit 35 °C. 
 

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

Technické údaje 
Rozměry: 12,6 x 6,3 x 3,5 cm 
Délka kabelu: 70 cm 
Vstup: napětí 5 V, stejnosměrný proud o velikosti 500 mA 
Druh napájení: napájení stejnosměrným proudem 
 

Bezpečnostní opatření týkající se baterie 
VAROVÁNÍ 
Pokud váš výrobek disponuje zabudovanou nevyměnitelnou baterií, nepokoušejte se ho otevřít a tuto 
baterii vyjmout. Mohli byste při tom poškodit výrobek nebo se zranit. 
 
Pokud váš výrobek disponuje zabudovanou vyměnitelnou baterií, používejte pouze typ baterie 
dodávaný společností Nacon/RIG. Vysloužilé baterie byste měli okamžitě vyjmout a zanést na příslušné 
sběrné místo. 
 
RECYKLACE: Baterii  tohoto výrobku je třeba zrecyklovat nebo zlikvidovat odpovídajícím způsobem. 
Další informace týkající se vyjmutí a likvidace této baterie vám poskytne příslušné sběrné místo. 
 
Baterie má omezenou životnost. S opakovaným používáním a zvyšujícím se stářím baterie se doba 
jejího nabíjení postupně prodlužuje. Životnost baterie se odvíjí také od způsobu jejího skladování, stavu 
použití, vlastností okolního prostředí a dalších faktorů. 
 
Při nabíjení baterie v netypických prostředích nemusí být nabíjení tak účinné. 
 
Výdrž baterie se může lišit v závislosti na způsobu jejího používání a vlastnostech okolního prostředí. 
 
Pokud myš nepoužíváte 
Pokud myš delší dobu nepoužíváte, doporučujeme vám ji plně nabít alespoň jednou ročně, abyste 
zachovali její funkčnost. 
 



VAROVÁNÍ 
Nebezpečí požáru, výbuchu a popálenin. 
 
Pokud myš při nabíjení nepoužíváte, nenabíjejte baterii déle, než je nezbytně nutné. 
Zabraňte kontaktu kovových předmětů, jako jsou klíče nebo mince, s baterií nebo myší. 
 
Baterii se nepokoušejte otevřít nebo poškodit. Může obsahovat korozivní látky, které jsou nebezpečné 
při styku s očima nebo pokožkou a toxické při požití. 
 
Baterii nikdy nevkládejte do úst. Při požití se obraťte na lékaře nebo toxikologické centrum. 
 
Pokud se látka obsažená v baterii dostane do styku s vaším oblečením, pokožkou nebo očima, důkladně 
je omyjte čistou vodou a ihned kontaktujte lékaře. 
 
Baterii vždy uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Baterii nikdy nevhazujte do ohně ani nepokládejte do pečící trouby. Rozdrcení nebo rozřezání baterie 
může způsobit její výbuch. 
 
Baterie by neměla být vystavena extrémně vysoké ani nízké teplotě nebo nízkému tlaku vzduchu ve 
vysoké nadmořské výšce při používání, skladování nebo přepravě, protože by to mohlo způsobit její 
výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu. 
 

Informace o zákaznické podpoře 
E-mail: support@nacongaming.com 
Web: www.nacongaming.com 
 

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


