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WproWadzenie
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Mad dog.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji 
z jego użytkowania.

należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i jej przestrzegać!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeŃstWa i zagrożenia

Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem 
użytkowania urządzenia.
1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 

8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych 
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony 
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w 
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. 
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny 
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

2. Nie należy ingerować w konstrukcję urządzenia.
3. Nie narażać urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur: 

poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
4. Nie używać urządzenia w zapylonych pomieszczeniach i nie przechowywać 

w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
5. Nie narażać urządzenia na silne wstrząsy.
6. Wszelkie naprawy należy zlecać producentowi, autoryzowanemu 

punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
7. Aby zapobiec uszkodzeniu klawiatury, niezalecane jest spożywanie 

pokarmów oraz napojów bezpośrednio nad urządzeniem.
8. Nie należy używaj klawiatury z nadmierną siłą, ponieważ może to skrócić 

czas jej żywotności.
9. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
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Klawisz Wł./Wył. podświetlenia
FN+WINDOWS Blokowanie, odblokowywanie klawisza Windows
FN+(1 2 3 4 5 6 7 8 9) Zmiana styli podświetlenia, domyślny tryb FN+1
FN+1 Płynący strumień
FN+2 RGB
FN+3 Oddech
FN+4 Ogon komety
FN+5 Pełne podświetlenie w różnych kolorach
FN+6 Rozsiewające
Własne ustawienie kolorów 
podświetlenia RGB

Naciśnij FN+7 dwa razy w przeciągu dwóch sekund, pojawią się dwa 
pulsy światła, następnie naciśnij FN+”↑”,FN+”↓”, aby zmienić kolor 
pola, aby  przejść do ustawień koloru kolejnego pola naciśnij FN+”←”, 
FN+”→”,

FN+8 Rozprzestrzeniające
FN+9 Podświetlenie sterowane za pomocą głosu. Naciśnij FN+9 - 

podświetlenie w różnych kolorach po wyczuciu głosu. Naciśnij FN+9 
kolejny raz - podświetlenie w kolorze czerwonym po wyczuciu głosu.

głÓWne cecHy produktu
•	 Interfejs USB
•	 Profesjonalna klawiatura gamingowa z podświetleniem RGB
•	 116 klawiszy
•	 Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows98/ME/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/MAC/

LINUX/ANDROID

opis i Funkcje
1. Instalacja:
- Podłącz kabel USB bezpośrednio do portu USB komputera. Komputer sam znajdzie i skonfiguruje 
sterownik dla urządzenia.
Funkcje klawiszy multimedialnych

czyszczenie i konserWacja
Klawiaturę należy regularnie czyścić z kurzu i zanieczyszczeń.
1. Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz klawiaturę od komputera.
2. Przetrzyj klawiaturę suchą ściereczką.
3. W celu wydłużenia żywotności klawiatury, należy regularnie przedmuchiwać klawiaturę sprężonym 

powietrzem w butelce. W szczególności należy przedmuchiwać przełączniki z bezpiecznej dla 
klawiatury odległości.
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probleMy i rozWiązania

ekologiczna i przyjazna dla środoWiska utylizacja
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia  
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego 
kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować 
się z władzami miejskimi.

Możesz poMÓc cHronić środoWisko!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Warunki gWarancji
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia 

do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,  

termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa 

domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji 

producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, 

akcesoria,

problem Możliwa przyczyna rozwiązanie
Klawiatura nie działa. Klawiatura nie została 

prawidłowo podłączona.
Podłącz klawiaturę za pomocą 
przewodu: wtyczka USB A do 
gniazda w komputerze.

Klawisze pracują 
nieregularnie, zacinają się.

Klawiatura została 
zanieczyszczona.

Oczyść klawiaturę z zanieczyszczeń 
zgodnie z sekcją „CZYSZCZENIE”  
I KONSERWACJA.
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e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń 
oraz instruktażu.

7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 
napraw nadal występują w nim wady.

8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka 
sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może 
spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie 

dowodu zakupu.

uWaga! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
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Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
art-doM sp. z o.o., ul. zakładowa 90/92, 92-402 łódź. numer krajowego rejestru sądowego 0000354059.
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