
CZ – Herní klávesnice Cobra EKM 746 s CZ/ SK rozložením kláves
uživatelská příručka

Vlastnosti:
1. zámek klávesy Win
2. nastavitelný stojan
3. odolné protiskluzové podložky
4. odtokové kanálky

Technická specifikace:
Rozměry: 465 x 193 x 34 mm
Váha: 1068 g
Počet kláves: 104
Životnost kláves: > 10 mil. stisknutí
Podsvícení: modré logo Cobra
Kovové vyztužení
Připojení: USB
Napětí: 5V +/- 5%
Délka kabelu: 1.8 m

Instalace:
1. Připojte USB konektor klávesnice do USB portu počítače.
2. Instalace byla dokončena.

Řešení problémů:
Pokud není počítač schopen rozpoznat klávesnici, vytáhněte USB konektor a připojte klávesnici znovu.
V případě dotazů navštivte naše oficiální webové stránky nebo kontaktujte našeho distributora.

Kompatibilní s:
Windows 2000 / 98 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10

Balení obsahuje:
1 x herní klávesnice, 1 x uživatelská příručka, 8 x modré klávesy

Přepravní podmínky:
Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
Pokud se zboží 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 klávesnici silným nárazům.
Nepolévejte klávesnici vodou ani jinými tekutinami.
Nepokládejte na klávesnici těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci.
Povrch klávesnice se může po dlouhodobém používání zhoršit.

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 nežádoucíčinnost.

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 Cobra EKM746 s CZ/SK rozložením kláves
užívateľská príručka

Vlastnosti:
1. zámok klávesy WIN
2. nastaviteľný stojan
3. odolné protišmykové podložky
4. odtokové kanáliky

Technická špecifikácia:
Rozmery: 465 x 193 x 34 mm
Váha: 1068 g
Počet kláves: 104
Životnosť kláves: > 10 mil. stlačení
Podsvietenie: modré logo Cobra
Kovové vystuženie
Pripojenie: USB
Napätie: 5V +/- 5%
Dĺžka kábla: 1.8 m

Inštalácia:
1. Pripojte USB konektor myši do USB portu počítača.
2. Inštalácia je dokončená.

Riešenie problémov:
Pokiaľ nie je počítač schopný rozpoznať klávesnicu, vytiahnite USB konektor a pripojte klávesnicu znovu.
V prípade otázok navštívte naše oficiálne webové stránky alebo kontaktujte nášho distribútora.

Kompatibilná s:
Windows 2000 / 98 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10

Balenie obsahuje:
1 x herná klávesnica, 1 x užívateľská príručka, 8 x modré klávesy

Prepravné podmienky:
Je zakázano s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.
Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.
Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:
Nevystavujte klávesnicu nadmerným nárazom.
Nepolievajte klávesnicu vodou ani inými tekutinami.
Nepokladajte na klávesnicu žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.
Kvalita povrchu klávesnise sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.

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 pri použití tohto 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)


