- je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba
Údržba:
- nevystavujte produkt silným nárazom
- zaobchádzajte s produktom opatrne
- nepokladajte na produkt žiadne predmety. Tlak môže spôsobiť jeho deformáciu.
- častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu produktu
Záručné podmienky
Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením
závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod,
software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do
produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou
stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo
následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých při použití tohoto
výrobku.
Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných
európskych smerníc.
Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené
nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie
musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.
Tento symbol znamená , že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym
odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.
RoHS
Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium,
polybromované bifenyly, polybrómovaný difenyléter)

CZ – Herní klávesnice K616 - uživatelská příručka
Vlastnosti
- anti-ghosting pro 19 kláves
- slim design
- kombinované barevné rainbow podsvícení
- odolná proti polití - tekutina je z klávesnice rychle odváděna v případě náhodného polití
Specifikace:
Počet kláves: 104
Typ klávesnice: membránová
Životnost kláves: 8 mil. stisknutí
Síla stisku: 50 ± 5 g
Podsvícení: mix barev (rainbow)
Připojení: USB 2.0
Délka kabelu: 1,55 m
Rozměry: 440 x 137 x 36 mm
Kompatibilní s: Windows 7 a vyšší
Instalace
1. Připojte USB konektor klávesnice do USB portu počítače.
2. Zkontrolujte, zda počítač klávesnici rozpoznal.
3. Pracujte podle manuálu.
4. Nepoužívejte produkt v extrémním prostředí.
Řešení problémů:
- zkontrolujte, zda není USB konektor zařízení poškozený
- zkontrolujte, zda není USB port počítače poškozený
- zkontrolujte připojení kabelu zařízení k PC
- zkontrolujte, zda máte správné nastavení PC
- odpojte a znovu zapojte zařízení
- restartujte počítač
Balení obsahuje:
1 x herní klávesnice K616, 1 x uživatelská příručka
Upozornění:
- neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami
- nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný
- odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polití tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo
by dojít k požáru nebo elektrickému výboji
- ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce
- nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně
- nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti
Přepravní podmínky:
- je zakázáno s produktem házet, nebo jej pouštět z výšky na zem
- pokud se produkt nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti
vlhkosti
- je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe
Údržba:
- nevystavujte produkt silným nárazům
- zacházejte s produktem opatrně
- nepokládejte na produkt žádné předměty, tlakem může dojít k jeho deformaci
- častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu produktu
Záruční podmínky:
Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením
závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod,
software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonaní změn
produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a
nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou
škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku

Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských
směrnic.
Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno
následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí
akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.
Tento symbol znamená , že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním
odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci
RoHS
Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium,
polybromované bifenyly, polybrmovaný difenyléter)

SK – Herná klávesnica K616 - užívateľská príručka
Vlastnosti:
- anti-ghosting pre 19 kláves
- slim design
- kombinované farebné rainbow podsvietenie
- odolná proti poliatiu - tekutina je z klávesnice rýchlo odvádzaná v prípade náhodného poliatia
Špecifikácia
Počet kláves: 104
Typ klávesnice: membránová
Životnosť kláves: 8 mil. stlačení
Sila stlačení: 50 ± 5 g
Podsvietenie: mix farieb (rainbow)
Pripojenie: USB 2.0
Dĺžka kábla: 1,55 m
Rozmery: 440 x 137 x 36 mm
Kompatibilná s: Windows 7 a vyšší
Inštalácia
1. Pripojte USB konektor klávesnice do USB portu počítača.
2. Skontrolujte, či počítač klávesnicu rozpoznal.
3. Pracujte podľa manuálu.
4. Nepoužívajte produkty v extrémnom prostredí.
Riešenie problémov
- skontrolujte, či nie je USB konektor zariadenie poškodený
- skontrolujte, či nie je USB port počítača poškodený
- skontrolujte pripojenie kábla zariadenia k PC
- skontrolujte, či máte správne nastavenie PC
- odpojte a znovu zapojte zariadení
- reštartujte počítač
Balenie obsahuje:
1 x herná klávesnica K616, 1 x užívateľská príručka
Upozornenie:
- neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami
- nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný
- odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatiu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by
dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju
- uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky
- neklaďte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa
- neklaďte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti
Prepravné podmienky
- je zakázané produkt hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem
- pokiaľ sa produkt nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúčame použitie ochranných obalov

