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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

PODKŁADKA POD MYSZ XL 
NR PARTII: 201809 
Dziękujemy za wybranie urządzenia marki SMARTY. Niniejsza instrukcja 
ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. 
Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia. 
Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy mPTech żadna część niniejszej 
instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona 
ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek 
środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie 
fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach 
przechowywania i udostępniania informacji. 
 

Dane producenta: 
mPTech Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 
Infolinia: (+48 71) 71 77 400 

 

Punkt dostarczania sprzętu: 
mPTech Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 

Polska 
Wyprodukowano w Chinach 
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2. Bezpieczeństwo użytkowania 
BEZPIECZEŃSTWO 

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych 
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. 

WODOODPORNOŚĆ 
Ten produkt nie jest wodoodporny. Chroń go przed wilgocią. 

DZIECI 
Produkt nie jest zabawką. Przechowuj produkt z dala od dzieci. 
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3. Specyfikacja techniczna 
 Rodzaj: Podkładka pod mysz  
 Model: XL 
 Materiał: Tkanina, guma 
 Dodatkowe: Antypoślizgowy spód 
 Wymiary (Szer. / Dług.): 700 / 300 mm 

 

4. Zawartość opakowania 
 Podkładka pod myszkę 
 Instrukcja obsługi produktu 

 

5. Wygląd produktu 
Powierzchnia robocza: 

 
Gumowana powierzchnia spodu: 

 
6. Obsługa 
1. Wyciągnij podkładkę z opakowania. 
2. Połóż podkładkę na płaskiej powierzchni, stroną z tkaniną do góry. 
3. Umieść mysz komputerową tak, aby kulka lub sensor optyczny myszy 
bezpośrednio stykały się z powierzchnią podkładki. 
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 Nie należy stawiać na podkładce ciężkich lub gorących przedmiotów, może 
to powodować odkształcenia. 

  Nie używaj produktu z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
 

7. Czyszczenie i konserwacja 
 Powierzchnię podkładki można czyścić szmatką zwilżoną wodą. 

 Nie należy używać środków żrących i detergentów. 
 Produkt nie nadaje się do prania. 

 
 

8. Utrzymanie produktu 
Aby przedłużyć żywotność produktu: 

 Przechowuj produkt w suchym miejscu. 
 Unikaj wysokich lub niskich temperatur wykraczających poza zakres 

0ºC - 50ºC; mogą one powodować skrócenie żywotności produktu. 
 Należy uważać na możliwość uszkodzenia produktu ostrymi 

przedmiotami. 
 

Uwaga 
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji 

spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub 
niezastosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. 

 
 

9. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu 
Produkty po upływie okresu użytkowania należy utylizować zgodnie  
z lokalnym schematem recyklingu. Prawidłowy recykling zużytego 
urządzenia ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu 
uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla 
środowiska pozbycia się zużytego urządzenia użytkownik powinien 
skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, punktem 
zbiórki odpadów lub punktem sprzedaży, w którym zakupił urządzenie. 

Niniejszą instrukcję obsługi oraz opakowanie urządzenia należy 
poddać ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym 
schematem recyklingu. 
 

 

Symbol oznaczający tekturę płaską. 
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