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Informação de Segurança 

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela 

primeira vez e guarde-as para referência futura. 

 

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das 

crianças. 

2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de 

estimação, para evitar ingestão ou que roam. 

3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus 

Celsius e 40 graus Celsius. Os ambientes abaixo e acima deste 

intervalo poderão afetar a capacidade de funcionamento. 

4. Nunca abra o produto. As reparações ou manutenções apenas devem 

ser realizadas por pessoal qualificado. 

5. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!  

6. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos 

na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água 

ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de o utilizar. 

7. O sensor do rato pode representar um perigo para os seus olhos. Evite 

olhar diretamente para a luz. 

 

 

A ficha de alimentação USB é utilizada como dispositivo de desligar e deve 

manter-se sempre operacional. Certifique-se de que há espaço à volta da 

ligação do cabo USB no PC para fácil acesso. 

 

Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o 

funcionamento normal do produto. 
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Teclado de jogos 

 
CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO 

⚫ Este teclado é Plug and Play! Basta ligar o cabo USB à porta USB do seu 

PC. 

⚫ Certifique-se de verificar as definições do teclado do PC se o teclado não 

for detetado. 

⚫ A tecla Scroll Lock permite LIGAR/DESLIGAR o LED de retroiluminação 

(apenas no PC). 
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LED auscultadores com microfone 
CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO 

⚫ Ajuste os auscultadores para um ajuste cómodo, mas confortável. 

⚫ Ligue o cabo de 3,5 mm ao seu controlador ou dispositivo móvel. 

⚫ Para acender os LED dos auscultadores, ligue o cabo USB a qualquer 

porta USB com alimentação. 

⚫ Baixe o microfone de lança para uma comunicação clara. 

 

 

 

 

 

 

 

LED de rato para jogos 

- 1000 PPP 

 
CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO 

⚫ O rato para jogos é Plug and Play! Basta ligar o cabo USB à porta USB do 

seu PC. 

⚫ Certifique-se de verificar as definições do seu PC se o rato não for 

detetado. 

 
 

Certifique-se de limpar o sensor do rato, apontando para a mesa. Quaisquer 

partículas de pó ou depósitos de sujidade no plástico prejudicam bastante o 

desempenho. Se notar que o seu cursor salta no ecrã ou simplesmente 

congela aleatoriamente, esta pode ser a questão. O sensor do rato pode 

representar um perigo para os seus olhos. Evite olhar diretamente para a luz 

durante a limpeza.  
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Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

Aceitamos com reserva erros e omissões no manual. 

 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S 

 

 

 

O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que 

podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado 

(equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente. 

 

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz 

por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e 

eletrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas 

deve ser eliminado separadamente. 

 

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e 

eletrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais 

de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua 

cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto. 
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