
Zestaw bezprzewodowy 2w1 Havit 
KB867CM Klawiatura + myszka

Instrukcja obsługi



Klawiatura mechaniczna do gier

Specyfikacja klawiatury 

Typ interfejsu: USB Typ-C 
Rozmiar: 291*102*40mm 
Liczba klawiszy: 61 
Napięcie robocze: 5 ± 0.5V 
Prąd roboczy: 260mA 
Żywotność klawiszy: 50 000 000 kliknięć
Długość kabla: 1,5 m 
Zgodność z systemami: Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Nawiązywanie połączenia z komputerem 
1. Włącz komputer. 
2. Włóż złącze USB klawiatury do portu USB komputera (Zaleca się wybranie portu 
USB z tyłu obudowy, a nie z przodu). 
3. Poczekaj 1 minutę, a klawiatura zostanie automatycznie odczytana przez komputer 
bez potrzeby instalowania dodatkowych sterowników. 

(Uwaga: Jest to klawiatura typu Plug&Play; nie wymaga żadnych sterowników.)

Wskaźniki statusu: "Caps Lock", "WIN".



Regulacja podświetlenia LED

1.FN+                  :

2.FN+              :

3.FN+                                                            :

FN+              :

FN+              :

FN+              :

FN+              :

FN +                

 Przełącznik trybów oświetlenia

Przełączanie kolorów podświetlenia
Przywracanie ustawień fabrycznych 
klawiatury (naciśnięcie i przytrzymanie 
przez 3 sekundy)

Zwiększenie jasności podświetlenia (5 poziomów jasności)

Zmniejszenie jasności podświetlenia (5 poziomów jasności, w tym 1 
stopień umożliwiający wyłączenie podświetlenia)

Prędkość ruchu podświetlenia wzrasta, dostępnych jest 5 poziomów 
prędkości ruchu podświetlenia. 
Prędkość ruchu podświetlenia maleje, dostępnych jest 5 poziomów 
prędkości ruchu podświetlenia.

Funkcja blokady klawiatury

Blokowanie/odblokowywanie klawiatury



Obsługa dwóch systemów
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FN + przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przełączyć na system MAC; naciśnij ponownie i przytrzymaj 
na 3 sekundy, aby powrócić do systemu WIN.

Przełączanie jednym przyciskiem klawiszy strzałek i funkcji rzeczywistych



Podświetlana programowalna mysz dla graczy 

Funkcji klawiszy

Przycisk DPI

Przycisk 
przewijania

Prawy 
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Lewy przycisk

Parametry produktu 
Typ interfejsu: USB 
Rozmiar: 123x64x39mm 
Liczba klawiszy: 6 
Resolution: 800-1200-1600-2400-4000-7200DPI 
Napięcie robocze: 5V 
Żywotność klawiszy: 5,000,000 kliknięć
Długość kabla: 1,6 m 
Zgodność z systemami: Windows 2000/XP/Vista/Win7 /Win8/Win10 

Cechy produktu 

- 6 trybów prędkości: 800-1200-1600-2400-4000-7200DPI 
- Efekt kolorowego światła w kształcie okręgu oraz funkcja migającego wskaźnika 
przełącznika DPI: 800DPI (czerwony), 1200DPI (zielony), 1600DPI (niebieski), 
2400DPI (żółty), 4000 (cyjan), 7200 (fioletowy) 
- 7 rodzajów efektów świetlnych: tryb Breathing; tryb Water Flow; tryb RGB Flow; 
tryb Rainbow (tryb domyślny); tryb migotania; tryb Storm; wyłączone podświetlenie 

  



Tryb światła RGB można regulować przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku DPI 
przez 3 sekundy. 
Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach, wpisz "http://www. havit.hk/downloads/", 
aby pobrać sterownik. 

Uwaga: Model oprogramowania sterownika klawiatury to "KB867CM". 
Model oprogramowania sterownika myszy to "MS1031". 

Rozwiązywanie problemów

1. Podłącz kabel USB do innego portu USB w komputerze. 
2. Jeśli korzystałeś z huba USB, spróbuj podłączyć klawiaturę bezpośrednio do kompu-
tera. 
3. Zaleca się podłączenie klawiatury do portów USB znajdujących się z tyłu obudowy, a 
nie z przodu. 
4. Sprawdź, czy w hubie USB nie ma obcych przedmiotów lub kurzu. 
5. Odłącz i włóż ponownie złącze USB. 
6. Uruchom ponownie komputer.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, 
nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on 
selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego 
prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom 
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego 
sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska 
dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można 
uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym 
produkt został zakupiony.  
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej 
(UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny 
zostać wykryte i wyeliminowane.


