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ІГРОВА КЛАВІАТУРА 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

KB-645

• FN + F9 - відкрити електронну
пошту

• FN + F10 - інтернет-провідник

• FN + F11 - блокування клавіш
• FN + F12 - відкрити калькулятор

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ВИРОБНИКА

•

     

• FN + Win - блокування клавіші
Windows

• FN + Z - перемикання WASD
на стрілки

• FN + 1-8 - вибір стилів підсвічування

Запис макросів

1. P1-P3 - Виберіть профіль.
2. MR - Натисніть (Світлодіодний індикатор 
починає повільно блимати).
3. G1-G6 - Виберіть одну зі своїх макро-кла-
віш (Світлодіодний індикатор починає бли-
мати швидше).
4. Введіть комбінацію клавіш (до 20 клавіш).
5. Натисніть MR, щоб зупинити запис.
6. Виберіть профіль і натисніть клавішу 
макроса для виконання макросу.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

можливостей і налаштування ігро-
вої клавіатури, слід використовува-
ти програму управління пристроєм, 
яку Ви можете встановити на Ваш 
ПК попередньо скачавши її за 
посиланням: https://bit.ly/2XREwLi   

Для   максимального   використання

Шановний користувач,
Дякуємо Вам за Ваш вибір продукту 
ERGO. Ваш вибір є дуже важливим 
для нас і означає, що в ERGO з’явився 
новий користувач. Сподіваємося, що 
наша продукція і сервіс принесуть 
Вам задоволення. Також сподіваємо-
ся, що Ви скористаєтеся можливістю 
висловити свої побажання та відгу-
ки про нашу продукцію за допомо-
гою офіційної гарячої лінії ERGO, що, 
у свою чергу, допоможе нам постійно 
покращувати якість продукції та сер-
вісу. Якщо у Вас виникли проблеми з 
використанням продукту, будь ласка, 
зверніться до відділу сервісного об-
слуговування. Ваш вибір і визнання 
бренду Ерго  — це найкращий наш 
стимул для подальшого розвитку та 
вдосконалення.

Дякуємо Вам!
Відділ продажів ERGO.
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Безпечне використання

Комплектація

Опис пристрою

Управління пристроєм

Програмне забеспечення

Чищення і догляд

Технічні характеристики 
Безпека навколишнього 
середовища 
Інформація про 
виробника 10

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Будь ласка, ознайомтесь з рекомен-
даціями нижче, щоб продовжити 
термін служби продукту.
1. Не розбирайте виріб і не замінюй-

те жоден із компонентів;
2. Негайно від’єднайте виріб від

комп'ютера, якщо в нього потра-
пить якась рідина, оскільки це
може призвести до пожежі або
ураження електричним струмом,
або погіршення роботи приладу,
якщо користувач продовжує його
використовувати;

3. Переконайтеся, що при встанов-
ленні або використанні прила-
ду Ваші руки сухі, щоб уникнути
ризиків ураження електричним
струмом;

4. Не піддавайте пристрій впливу
прямих сонячних променів або
високої температури;

5. Не розміщуйте виріб у зоні впливу

сильного магнітного поля, оскіль-
ки це може призвести до дис-
функцій.

УВАГА!
Для поліпшення продуктивності 
продукції ми постійно модернізуємо 
продукти та в їх програмне забезпе-
чення можуть вноситися зміни без 
попереднього повідомлення, за що 
приносимо свої вибачення!

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. USB ігрова клавіатура з підсвічу-
ванням.

2. Інструкція з експлуатації.
3. Гарантійний талон.

ОПИС ПРИСТРОЮ

1. Легка ігрова клавіатура.
2. Сім кольорів підсвічування.
3. Ручка регулювання гучності.

4. Клавіатура сумісна з ОС Win-
dows

УПРАВЛІННЯ ПРИСТРОЄМ

Увімкнення/Вимкнення підсвітки 
клавіатури: 

Комбінації клавіш FN + F1-F12:
• FN + F1 - відкрити музичний плеєр
• FN + F2 - зменшення гучності
• FN + F3 - збільшення гучності
• FN + F4 - вимкнення гучності
• FN + F5 - зупинити відтворення
• FN + F6 - попередній трек
• FN + F7 - відтворення / пауза
• FN + F8 - наступний трек

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

• Не використовуйте для очищен-
ня чистячі засоби, які призводять
до корозії.

• Не дозволяйте чіпати клавіату-
ру та мишку будь-якими гостри-
ми предметами, так як це може
призвести до подряпин і пошко-
джень.

• Тримайте клавіатуру та мишку по-
далі від високої температури, во-
логи та пилу.

Кількість клавіш: 116

Гарантована кількість 
натискань:

10 мільйонів разів

Підсвічування: 7 кольорів

Номінальний струм: 100 мA MAX

Номінальна напруга: 5 В

Довжина дроту: 1,8 м

Розмір: 461х230х36 мм 

БЕЗПЕКА 
НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА

Ви можете допомогти в охороні на-
вколишнього середовища! Будь ла-
ска, дотримуйтесь місцевих правил: 
передавайте непрацююче електричне
обладнання у відповідний центр 
утилізації відходів. Виробник зали-
шає за собою право вносити зміни в 
технічні характеристики та дизайн 
виробів. 

Виробник: ДОНГУАН КІЦЕО ТЕЦ КО 
ЛТД. Адреса: Завод 1, Міаоїтангкоу, 
селище Міаобіангванг, місто Шипай, 
Донгуан, Гуандонг, Китай. 
Імпортер: ТОВ “Інвестком”, Україна. 
Адреса:  м. Київ, вул. Дорогожицька, 
1.
Рекомендується зберігати в сухому 
прохолодному місці, уникати потра-
пляння прямого сонячного проміння. 
Не містить шкідливих для здоров'я 
речовин. Товар відповідає вимогам 
Технічних регламентів, встановлених 
законодавством України.
У разі наявності питань, щодо сер-
вісного обслуговування ви можете
звернутись за адресою сервісного
центру м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових,
буд. 8. 04119 ФО-П Мішота Б. П. тел.
0 (800) 501 643. ergo-ua.com
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Натисніть кнопку   ☀
щоб увімкнути / вимкнути світло-
діодне підсвічування.
Натисніть кнопку Page Up (+) /
Page Down (-), щоб збільшити або 
зменшити яскравість підсвічування.




