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Преглед на функциите
1. Индикатор Num Lock
2. Индикатор Caps Lock
3. Индикатор Scrolling Lock

4. Противоплъзгащи се крачета
5. Захващащ винт
6. Етикет

Инструкции за
употреба

Съдържание на опаковката
1 жична клавиатура
1 ръководство за употреба

Важна информация за изхвърлянето на продукта
Изхвърляне на небитови отпадъци в Европейския съюз

Системни изисквания
Този продукт е съвместим с Windows®, Mac, Chrome OS и Linux®.
Без значение от типа на компютъра, който имате днес или
който ще закупите в бъдеще, може да разчитате клавиатурата
да работи според очакванията ви.

Отстраняване на неизправности
Уверете
се, че сте свързали правилно USB входа на клавиатурата към USB
Guiding
Questions
вашия
компютър.
·порта
Please на
make
sure that
the USB plug is inserted correctly to the USB port of your PC.
·Уверете
Make sureсе,
theче
computer
meet the ви
minimum
system
.
компютърът
отговаря
наrequirement
минималните
системни изис-

квания.
nearest retailer. Please do not disassemble the product by force.
Ако не можете да решите проблема сами, моля, обърнете се към уебсайта

на Philips или официалния им дистрибутор във вашия географски регион.
Attention
·Не
Suspended
keycaps
of the
product
are easy to lose,
прилагайте
сила
върху
продуктите.
please do not pull out the keycaps when in use.
· Please use dry and soft cloth to clean the product.
·Внимание:
Please do not wash the product directly with water.
Отстранени,
капачките
на бутоните
могат
да бъдат лесно загубени.
·- Please
clean the product
with specilized
keyboard
brush.
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Произведено в Китай
Регистрирайте своя продукт тук, за да получите съдействие:
www.philips.com/welcome
Производител: Shenzhen Youyuanhongye Electronic.,Ltd

- Моля, не изваждайте капачките на бутоните по време на употреба.
- Използвайте суха кърпа за почистване.
- Не измивайте директно с вода!
- Почиствайте продукта със специална четка за клавиатури.

Технически характеристики
Свързаност: USB
Брой бутони: 104
Издръжливост на бутоните: 10 милиона натиска
Дължина на кабела: 1.5 m
Работно напрежение: 5V/100 mA
Размери: 440 х 130 х 24 mm
Тегло: 476±5 g

Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не бива да
се изхвърля заедно с битовите отпадъци на домакинството. Вие носите отговорността да го предадете на точка за събиране или рециклиране на отпадъчна електроника. Разделното изхвърляне и рециклирането на такъв
тип отпадъци помага за опазването на околната среда и човешкото здраве.
За повече информация относно това къде може да изхвърлите своята използвана електроника, моля свържете се с местната община или магазина,
от който сте купили продукта.
PHILIPS програма за рециклиране
PHILIPS насърчава своите клиенти да рециклират използваната си електроника, тонери и възобновяеми батерии. За повече информация относно
програмата за рециклиране, посетете:
https://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html

