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Turvallisuustiedot 

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja 

säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten. 

 

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta. 

2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden 

pureskelun ja nielemisen. 

3. Tuotteen käyttö- ja säilytyslämpötila on 0–40 celsiusastetta. Tämän 

lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan. 

4. Älä koskaan avaa tuotetta. Ainoastaan pätevä henkilöstö saa huoltaa 

tai korjata laitteen. 

5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!  

6. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita 

esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen 

pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta sen käyttö välittömästi. 

7. Hiiren anturi voi olla vaaraksi silmillesi. Vältä katsomasta suoraan 

valoon. 

 

 

USB-virtapistoketta käytetään irrotuslaitteena ja sen on oltava aina helposti 

käytettävissä. Varmista, että tietokoneen USB-kaapeliyhteyden ympärillä on 

tilaa, jotta sitä on helppo käyttää. 

 

Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska 

muutoin tuote voi toimia epänormaalisti. 
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Pelinäppäimistö 

 
ASENNUS JA KÄYTTÖ 

⚫ Tämä näppäimistö on Plug-and-Play! Kytke vain USB-johto tietokoneesi 

USB-porttiin. 

⚫ Tarkista tietokoneen näppäimistöasetukset, jos se ei tunnista 

näppäimistöä. 

⚫ Scroll Lock -näppäin vaihtaa LED-taustavalon PÄÄLLE/POIS (vain 

tietokone). 
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LED-kuulokkeet mikrofonilla 
ASENNUS JA KÄYTTÖ 

⚫ Säädä kuulokkeet niin, että ne istuvat tiukasti ja mukavasti. 

⚫ Kytke 3,5 mm:n johto ohjaimeesi tai mobiililaitteeseesi. 

⚫ Voit sytyttää kuulokkeiden LED-valot kytkemällä USB-johdon mihin 

tahansa USB-porttiin. 

⚫ Käännä varsimikrofoni alas selkeää viestintää varten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED-pelihiiri 

- 1000 DPI 

 
ASENNUS JA KÄYTTÖ 

⚫ Pelihiiri on Plug-and-Play! Kytke vain USB-johto tietokoneesi USB-porttiin. 

⚫ Tarkista tietokoneen asetukset, jos se ei tunnista hiirtä. 

 
 

Varmista, että puhdistat hiiren pöytää kohti osoittavan anturin. Kaikki muovissa 

olevat pöly- tai likahiukkaset aiheuttavat suorituskyvyn huomattavan 

heikkenemisen. Tämä voi olla syynä, jos kohdistin hyppii näytöllä tai jäätyy 

satunnaisesti. Hiiren anturi voi olla vaaraksi silmillesi. Vältä katsomasta 

suoraan valoon puhdistamisen aikana.  
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Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa 

tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista. 

 

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S 

 

 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka 

voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät 

sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti. 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian 

symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää 

kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen. 

 

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet 

voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin 

keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi 

tekniseltä osastolta. 

 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 
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