www.cougargaming.com
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USER MANUAL

ВЪВЕДЕНИЕ
COUGAR 700K е първокласна механична геймърска клавиатура, насочена
към сериозните и професионални геймъри.
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Вдъхновен от военната “Stealth технология”, дизайнът е създаден от
елементи на геометрична фасета; механичните клавиши са монтирани
върху оголена, огъната алуминиева структура с висок клас „четкана“
повърхност. Тази структура осигурява на потребителя по-ефективна
работа с клавишите, без да забравяме и здравата, издръжлива структурна
основа. Краищата са обвити в пластмасова рамка, за да се създаде
усещането за защитеност. В пластмасовата рамка са разположени
интуитивно групирани клавиши и бутони. Дизайнът е насочен към
фокусиране на вниманието върху ключовите места, за да могат геймърите
да се съсредоточат върху мачовете, в които се състезават.
Допълнителната FPS опора за дланите с магнитно закрепване осигурява
отлична ергономична подкрепя за контрол на WASD клавишите.

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ ПО
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ИНСТАЛИРАНЕ НА ОПОРАТА ЗА
ДЛАНИТЕ
ОПОРА ЗА ДЛАНИТЕ

FPS ОПОРА ЗА ДЛАНИТЕ

PULL

PUSH

1
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PUSH

PULL

Фиксира се с помощта на магнити

1. Поставете клавиатурата на равна повърхност.
2. Поставете опората за дкланите в правилната позиция под клавиатурата и натиснете
нагоре докато пластмасовите панти щракнат в мястото си.
3. При свалянето, просто дръпнете опората първо откъм едната панта и после откъм
другата.
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ДИЗАЙН
СКОРОСТ НА ПОВТОРЕНИЕ 1X/2X/4X/8X Командите могат да се издават по-бързо.
Метод 1:
Натиснете FN клавиша + клавиш F1 / F2 / F3 / F4

Метод 2:
1. Инсталирайте СИСТЕМАТА COUGAR UIXTM.
2. Настройте със СИСТЕМАТА COUGAR UIXTM.

ex. FN+F1

Repeat Rate Acceleration

1X

2X

4X

8X

F1 F2 F3 F4

FN

10 думи/sec

20 думи/sec

40 думи/sec

80 думи/sec

10 думи/sec

20 думи/sec

40 думи/sec

80 думи/sec
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ПОДСВЕТКА НА ОТДЕЛЕН КЛАВИШ Можете да изберете всеки един клавиш и да
настроите за него включване/изключване на подсветката.

ПЪЛНА ПОДСВЕТКА НА КЛАВИШИТЕ
5-стъпкова настройка на яркостта на подсветката с клавиша за подсветка и
къстомизируема стъпка със СИСТЕМАТА COUGAR UIX™.
Backlight Key Setting
Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

100%

66%

33%

Breathing

0%

Tip

MR

You can click on a single key to
set backlight On/Off.

Fast Setting
All keys backlight

FN

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА РЕЖИМА НА ПОДСВЕТКАТА
КАК ДА ГО ИЗПОЛЗВАТЕ
Метод 1:
Натиснете клавиши FN + Backlight.
Метод 2:
1. Инсталирайте СИСТЕМАТА COUGAR UIXTM
2. Превключете със СИСТЕМАТА COUGAR UIXTM
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ 6 ПРОГРАМИРУЕМИ G-КЛАВИШИ
Ергономично разположение и G6 клавиш за палеца.

РЕЖИМ „СЪН“
Режим Сън на подсветката на вашата клавиатура ще се включи, ако тя остане неизползвана за
определен период от време.
ЗА ДА ГО ИЗКЛЮЧИТЕ ИЛИ ПРОМЕНИТЕ НЕГОВИТЕ НАСТРОЙКИ:
1. Инсталирайте СИСТЕМАТА COUGAR UIXTM
2. Превключете със СИСТЕМАТА COUGAR UIXTM

G1
G2
G3
G4
G5

G6

ПРОИЗВОЛНИ 10 ПРОГРАМИРУЕМИ КЛАВИШИ
Освен клавишите G1 - G6, можете да изберете които и да било 10 клавиши, които да
къстомизирате.
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КЛАВИШ ЗА ЗАПИС НА МАКРОСИ
Удобен начин с едно докосване да започнете да записвате нов макрос в движение.
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КАК ДА ГО ИЗПОЛЗВАТЕ
PRESS

MR

M1

M2

MR

M1

M2

2. Определете клавиш за макроси

1. Натиснете клавиш MR

PRESS

1
2

3

6

4
5

MR

3. Въведете свой собствен
макрос
Съвет: Delay (закъснение)
също ще се запише
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N-КЛАВИШЕН РОЛОВЕР
КАК ДА ГО ИЗПОЛЗВАТЕ
Метод 1:
Натиснете клавишите FN + SCR LK = 6клавишен роловер
Натиснете клавишите FN + PAU BRK = Nклавишен роловер
Метод 2:
1. Инсталирайте СИСТЕМАТА COUGAR UIXTM
2. Превключете със СИСТЕМАТА COUGAR
UIXTM

M1

M2

Натиснете отново клавиша MR / Край на записа
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КЛАВИШНИ ШОРТКЪТИ, ЗА ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ ЗА ОТДЕЛНИ
РЕЖИМИ
КАК ДА ГИ ИЗПОЛЗВАТЕ
Възстановяване на Режим 1 до фабричните настройки : Натиснете клавиши FN + M1
Възстановяване на Режим 2 до фабричните настройки : Натиснете клавиши FN + M2
Възстановяване на Режим 3 до фабричните настройки : Натиснете клавиши FN + M3
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COUGAR
UIXTM СИСТЕМА

USB ПРЕХОДНИК И АУДИО ЖАКОВЕ
Удобно свързване на мишка или друго USB устройство, както и на слушалки и микрофон.

TM

СИСТЕМАТА COUGAR UIX™ е върховият софтуерен инструмент за конфигуриране на

гейминг устройства. Този удобен за потребителите софтуер позволява с помощта на
своя интуитивен интерфейс напълно да конфигурирате всички съвместими COUGAR
периферни устройства с едно единствено приложение, което ги обединява и
освобождава пълната им мощност. Друга важна характеристика е способността да
записва и съхранява макроси както за мишката, така и за клавиатурата в един “Арсенал
за макроси ”, което ще ви позволи да ги използвате на всяка съвместима COUGAR
клавиатура или мишка без да ги записвате отново. Удобство и съвместимост в едно
пълнофункционално приложение за управление на устройства.

Конектор на USB
преходника

Конектор на
клавиатурата
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
● CHERRY MX МЕХАНИЧНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ
Механичните клавиши осигуряват реакция от геймърски клас и ясно изразена тактилна обратна
връзка.
С издръжливи CHERRY MX клавишни микопревключватели, които издържат до 50 милиона
клавишни удари.
● N-КЛАВИШЕН РОЛОВЪР
N-KEY функция директно в USB режим, без да е необходим адаптер USB към PS/2.
Неограничен брой едновременни натискания на клавиши.
● КОНСТРУКЦИЯ ОТ ЧЕТКАН АЛУМИНИЙ
Модулите на механичните клавиши са монтирани върху оголена алуминиева конструкция с
първокласна „четкана“ повърхност. Тази структура помага да се повиши ефективността при
работа, освен че прави клавиатурата по-здрава и с характерен външен вид.
● 32-БИТОВ ARM ПРОЦЕСОР
Превъзходна изчислителна скорост, мигновена реакция и плавна работа.
● 1000 HZ ЧЕСТОТА НА ОПРЕСНЯВАНЕ / 1MS ВРЕМЕ НА РЕАКЦИЯ
Вашата клавиатура трябва да ви чака, а не вие - нея. 1ms време на реакция.
Заедно с реакцията на Cherry MX механичните клавиши, 1000 Hz честота на опресняване на
COUGAR 700K ви осигурява 1ms време на реакция.
● НАСТРОЙКА НА СКОРОСТТА НА ПОВТОРЕНИЕ 1X/2X/4X/8X
COUGAR 700K позволява бърза настройка на скоростта на повторение на клавиатурата, особено
полезно за игрите, в които е нужно повторното натискане на определен клавиш.
● ВГРАДЕНА ПАМЕТ
Съхранявайте до 3 пълни конфигурационни профили на клавиатурата и носете със себе си
вашите настройки, където и да отидете.

● ПОДСВЕТКА НА ВСИЧКИ КЛАВИШИ
5-стъпкова настройка на яркосттта с помощта на клавиша за подсветка.
● НАСТРОЙКА НА ПОДСВЕТКАТА НА ОТДЕЛЕН КЛАВИШ
Можете да изберете поизволен единичен клавиш, на който да включвате и изключвате подсветката.
● 6 ПРОГРАМИРУЕМИ G-КЛАВИШИ
6 програмируеми G клавиши (5 от лявата страна на клавиатурата и шести отдясно на клавиша за
интервал) позволяват бърз достъп до редица функции. Напълно конфигурируеми, всички те правят
живота ви по-лесен, като позволяват достъп до функциите, които желаете, без да губите време със
стандартните клавиши на клавиатурата. Пет клавиша отляво на клавиатурата, близо до WASD
клавишите за бърз достъп без да движите ръката си, и един точно отдясно на интервала - за
палеца.
Повече клавиши, без излишни движения на ръката.
● ПРОИЗВОЛНИ 10 ПРОГРАМИРУЕМИ КЛАВИШИ
Освен клавишите G1 - G6 можете да изберете 10 произволни клавиши, които да къстомизирате.
● КЛАВИШ ЗА ЗАПИС НА МАКРОС В ДВИЖЕНИЕ
Вашата клавиатура вече е конфигурана, вие вече играете и внезапно разбирате, че има още един
макрос, който ще ви свърши добра работа в текущата игра. Да излезете от играта, за да го
запишете? Не и с COUGAR 700K. Със специалния MR клавиш за запис на макрос, можете да
записвате нови макроси по всяко време в хода на играта.
● КЛАВИШ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМА В ДВИЖЕНИЕ
Целта на конфигурирането на вашата клавиатура е да прави всичко по-удобно, но шорткътите и
клавишите, които бихте могли да използвате, докато сърфирате в интернет, не са същите, които
използвате докато играете игра, я тези, които използвате в FPS игра, може да не са същите, които
използвате в MMORPG игра. За да превключвате безпроблемно между различните
конфигурационни профили, COUGAR 700K включва три специални клавиша за превключване на
режима, които ще направят живота ви много по-лесен.
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● МУЛТИМЕДИЙНИ КЛАВИШИ
Обичате да слушате вашата музика, докато играете видеоигри, но се налага да излезете от
играта, за да пуснете, спрете или смените песента, и това е досадно? Дразни ли ви, когато
внезапна промяна в силата на звука на играта заглушава всички останали у дома? Е, ние също се
дразним от това. COUGAR 700K разполага със седем удобни клавиши, които позволяват да
управлявате вашето мултимедийно съдържание без да е нужно да спирате каквото правите.
● WINDOWS LOCK КЛАВИШ
Всички сме изпитвали гняв, когато внезапно натиснем Windows клавиша и сами се изкараме от
играта, само за да разберем за неприятния резултат като се върнем в нея. По тази причина
COUGAR 700K включва специален клавиш, който позволява да активирате или деактивирате
Windows клавиша по всяко време.
● СИСТЕМАТА COUGAR UIX™
Интегрираният софтуер прави възможно управлението на всички COUGAR периферни устройства
с едно приложение.
● ОТДЕЛЯЩА СЕ ОПОРА ЗА ДЛАНИТЕ
Облекчава дискомфорта в дланите/китките и държи дланите в удобно положение за работа с
клавиатурата.
● FPS ОПОРА ЗА ДЛАНИТЕ
Осигурява защита от наранявания, комфортна работа и подобрява производителността.
Предназначена специално за FPS игри (но полезна също и за други игрови жанрове) тази
отделяща се гумена опора за дланите преднага здрав захват и точната височина, за да държите
ръката си на място без усилие по време на акция, на правилното място за достъп до WASD
клавишите и до 6-те G-клавиши с вашите шорткъти.
● USB ПРЕХОДНИК И ВХОД/ИЗХОД НА АУДИО
Спрете с пълзенето под масата, за да смените микрофона или да свържете новите слушалки.
Един USB порт и изводи за вход/изход на звук позволяват да свържете мишката (или друго USB
устройство), слушалките и микрофона директно към клавиатурата.

PORTUGUÊS

TECLADOS MECÂNICOS CHERRY MX
● N-KEY ROLLOVER
● ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ESCOVADO VISÍVEL
● MEMÓRIA ON-BOARD & PROCESSADOR DE 32-BIT
● 1000 HZ POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME
● AJUSTE DE REPEAT RATE 1X/2X/4X/8X
● TECLADO COM RETROILUMINAÇÃO COMPLETA
● 6 PROGRAMÁVEL G-KEYS ADICIONAIS
● SUPORTE COUGAR UIX™ SYSTEM
● POUSA PALMAS & FPS POUSA PALMAS
● USB PASS-THROUGH & AUDIO JACKS
●

●

ESPAÑOL

TECLADOS MECÁNICO CHERRY MX
● N-KEY ROLLOVER
● ESTRUCTURA DE ALUMINIO CEPILLADO VISIBLE
● MEMORIA ON-BOARD & PROCESADOR DE 32-BIT
● 1000 HZ POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME
● AJUSTE DE REPEAT RATE 1X/2X/4X/8X
● TECLADO CON RETROILUMINACIÓN COMPLETA
● 6 PROGRAMABLE G-KEYS ADICIONALES
● SOPORTE COUGAR UIX™ SYSTEM
● REPOSAMANOS & FPS REPOSAMANOS
● USB PASS-THROUGH & AUDIO JACKS
●

РУССКИЙ

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÊËÀÂÈØÈ CHERRY MX
● N-KEY ROLLOVER
● ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÏÐÎÔÈËÜ Ñ ÌÀÒÎÂÎÉ
ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜÞ
● 32-BIT ÏÐÎÖÅÑÑÎÐ È ÂÑÒÐÎÅÍÍÀß ÏÀÌßÒÜ
● 1000 HZ POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME
● ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ REPEAT RATE 1X/2X/4X/8X
● ÏÎÄÑÂÅÒÊÀ ÂÑÅÕ ÊËÀÂÈØ
● ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ 6 ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÓÅÌÛÕ
ÊËÀÂÈØ G-KEYS
● ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ COUGAR UIX™ SYSTEM
● ÓÏÎÐ ÄËß ËÀÄÎÍÈ È FPS ÓÏÎÐ ÄËß ËÀÄÎÍÈ
● USB PASS-THROUGH & AUDIO JACKS
●
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FRANÇAIS

日 本

CHERRY MXメカニカル・スイッチ使用
● Ｎキーロールオーバー対応
● ブラッシュド加工したアルミシャーシ
● 32-BITプロセッサ&オンボードメモリー搭載
● 1000HZレポートレート/1MS応答速度
● REPEAT RATE 1X/2X/4X/8X調整可能
● バックライト対応
● プログラム可能な6個のGキー
● COUGAR UIX™ SYSTEM対応
● パームレスト&FPSパームレスト
● USB PASS-THROUGH & AUDIO JACKS
●

HUNGARIAN

CHERRY MX MECHANIKUS KAPCSOLÓK
N-KARAKTERES PUFFER USB ÜZEMMÓDBAN
(N-KEY ROLLOVER)
● POLÍROZOTT ALUMÍNIUM HÁTLAP
● 32 BITES ARM PROCESSZOR
● 1000HZ-ES MINTAVÉTELEZÉS / 1MS-OS VÁLASZIDŐ
● LEÜTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁS 1X/2X/4X/8X
● TELJES HÁTTÉRVILÁGÍTÁS
● TOVÁBBI 6 PROGRAMOZHATÓ G-BILLENTYŰ
● COUGAR UIX™ RENDSZER
● LESZERELHETŐ TENYÉRTÁMASZ
● FPS TENYÉRTÁMASZ
● USB TOVÁBBÍTÓ
● AUDIO JACK ALJZAT
●

● ПРОТИВОПЛЪЗГАЩИ ГУМЕНИ КРАЧЕТА
Първокачествените гумени крачета на COUGAR 700K ще оставят клавиатурата надеждно
закотвена на масата дори при интензивни игрови сесии.
● КАБЕЛ С ОПЛЕТКА И ПОЗЛАТЕНИ КОНТАКТИ
За повишена издръжливост и най-доброто възможно свързване, COUGAR 700K включва
висококачествен кабел с оплетка и позлатени контакти на конекторите на клавиатурата, на
допълнителното USB устройство и на изводите за звук.

POLISH

한국어
CHERRY MX기계식 키
● N-KEY ROLLOVER
● 노출된 알루미늄 부러쉬 구조
● 32-BIT 프로세서 & ON-BOARD MEMORY
● 1000 HZ POLLING RATE / 1MS 응답속도
● 반복 속도 1X/2X/4X/8X 조정
● FULL KEY BACKLIGHT
● 부가적인 6 PROGRAMMABLE G-KEYS
● COUGAR UIX™ SYSTEM 지원
● 손목받침대 & FPS손목받침대
● USB PASS-THROUGH & AUDIO JACKS
●

繁體中文

SWITCHS MÉCANIQUES CHERRY MX
● N-KEY ROLLOVER
● STRUCTURE EN ALUMINIUM BROSSÉ
● PROCESSEUR ARM 32 BITS ET MÉMOIRE ON-BOARD
● TEMPS DE RÉPONSE 1MS/ FRÉQUENCE 1000HZ
● AJUSTEMENT RÉPÉTITION 1X/2X/4X/8X
● RETRO-ÉCLAIRAGE FULL KEY
● 6 TOUCHES PROGRAMMABLES
● COUGAR UIX™ SYSTÈME
● REPOSE POIGNET/FPS DÉTACHABLES
● USB PASS-THROUGH & CONNECTEUR AUDIO JACK

頂級CHERRY MX機械軸按鍵
N-KEY ROLLOVER全鍵無衝突
● 鋁質拉絲上蓋
● 32-BIT處理器並內建記憶體
● 1000 HZ高傳輸速率 / 1MS極速反應
● REPEAT RATE 1X/2X/4X/8X調整
● 全鍵背光設置
● 六個獨立可程式按鍵G-KEYS
● COUGAR UIX™ SYSTEM軟體
● 搭配可拆式手托 & FPS專用手托
● 具有外接音訊孔和獨立USB HUB

●

●
●

MECHANICZNE PRZEŁĄCZNIKI CHERRY MX
● N-KEY ROLLOVER W TRYBIE USB
● STYLOWA POWIERZCHNIA ZE SZCZOTKOWANEGO ALUMINIUM
● 32-BITOWY PROCESOR ARM
● RAPORTOWANIE 1000HZ / CZAS REAKCJI 1MS
● AUTOMATYCZNE POWTÓRZENIE KLIKNIĘCIA 1X/2X/3X/4X/8X
● INDYWIDUALNE PODŚWIETLENIE PRZYCISKÓW
● 6 DODATKOWYCH PROGRAMOWALNYCH PRZYCISKÓW G-KEYS
● SYSTEM COUGAR UIX™
● ODŁĄCZANA PODPÓRKA POD NADGARSTKI
● PORT USB NA DODATKOWE PERYFERIA
● PORTY AUDIO JACK
●

简体中文

CHERRY MX机械式开关
N-KEY ROLLOVER / 100%无冲突按键
● 金属铝拉丝骨架
● 32-BIT处理器 & 板载配置文件存储
● 1000 HZ轮询速率 / 1MS响应时间
● REPEAT RATE 1X/2X/4X/8X重复速率调整
● 全键区背光
● 6个额外的专用宏按键G-KEYS
● COUGAR UIX™ SYSTEM软件支持
● 可拆除掌垫 & FPS竞技专用掌垫
● USB扩展端口 & 音效输出/麦克风输入接口
●
●
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ИЗТЕГЛЯНЕ

1

www.cougargaming.com

PORTUGUÊS
1. Visite o website oficial da COUGAR. (http://www.cougar-world.com/)
2. Transfira o programa de instalação COUGAR UIX™ SYSTEM_700K a partir da página de
transferência 700K.
3. Execute o programa de instalação e siga as instruções mostradas no ecrã.
РУССКИЙ

2

1. Ïåðåéäèòå íà âåá-ñàéò COUGAR. (http://www.cougar-world.com/)
2. Çàãðóçèòå ïðîãðàììó óñòàíîâêè äðàéâåðà COUGAR UIX™ SYSTEM_700K ñî ñòðàíèöû
çàãðóçîê äëÿ 700K.
3. Çàïóñòèòå ïðîãðàììó óñòàíîâêè è ñëåäéòå èíñòðóêöèÿì íà ýêðàíå.

Download
COUGAR UIXTM SYSTEM

日 本

ENGLISH
1.Go to the COUGAR official website. (http://www.cougar-world.com/)
2.Download the COUGAR UIX™ SYSTEM_700K installer from 700K download page.
3.Run the installer and follow the on-screen instructions.
DEUTSCH
1. Gehe zur offiziellen COUGAR Homepage. (http://www.cougar-world.com/)
2. Download COUGAR UIX™ SYSTEM_700K installer von der 700K download seite.
3. Installer ausführen und den Anweisungen folgen.
ESPAÑOL
1. Vaya a la web oficial de COUGAR. (http://www.cougar-world.com/)
2. Descargue el instalador de COUGAR UIX™ SYSTEM_700K de la página de descarga 700K.
3. Ejecute el instalador y siga las instrucciones en pantalla.
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1. COUGAR 公式サイトに移動します。 (http://www.cougar-world.com/)
2. COUGAR_700K ダウンロードページから COUGAR UIX™ SYSTEM_700Kのインストーラーをダウン
ロードします。
3.インストーラーを起動し、画面上の指示に従ってインストールしてください。
한국어

1. COUGAR 공식 웹사이트 (http://www.cougar-world.com/)로 이동합니다.
2. 700K 다운로드 페이지에서 COUGAR UIX™ SYSTEM_700K 설치 프로그램을 다운로드합니다.
3. 설치 프로그램을 실행하고 화면 지시에 따릅니다.

БЪЛГАРСКИ
1.Отидете на официалния сайт на COUGAR.
(http://www.cougargaming.com)
2.Изтеглете COUGAR UIXTM SYSTEM_700К инсталационната програма от
страницата за изтегляне на 700К.
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ИНСТАЛАЦИЯ

Click & Install

Keyboards

1

2

UIX™ SYSTEM

Finish

Firmware Updating...

3

Mice

Light blinking

4

1. Включете USB конектора на вашия продукт COUGAR в USB порт на дънната платка на компютъра и
изчакайте операционната система да завърши инсталацията на драйвера на устройството. Системата
ще ви извести когато този процес завърши и устройството е готово за използване.
2. Щракнете върху инсталационната програма на UIX и следвайте инструкциите на екрана.
3. UIX™ ще провери версията на фърмуера на вашето устройство и автоматично ще го актуализира по
време на процеса на инсталация. (По време на актуализацията индикаторът на COUGAR устройството
ще мига.)
4. Процесът на актуализация на фърмуера може да отнеме няколко минути. Моля, бъдете търпеливи и
не изключвайте устройството или компютъра.

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Internet
for UIX
download

Works with Windows XP 32bit/64bit,
Windows Vista 32bit/64bit,
Windows 7 32bit/64bit,
Windows 8 32bit/64bit,
Windows 8.1 32bit/64bit.

ГЛОБАЛНА ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ГЕЙМЪРСКИТЕ УСТРОЙСТВА COUGAR
Продукт: COUGAR 700К геймърска клавиатура: 2 години гаранция
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Тази гаранция ви дава конкретни законови права. Вие може да имате и други права дадени съгласно местния закон. Тези
права могат да бъдат различни.
ГАРАНЦИОНЕН ДОГОВОР
•
Ако продуктът има дефекти по отношение на материалите или производството, COUGAR ще осигури услуга за
ремонт и замяна в гаранционния срок.
•
Нашето гаранционно обслужване се базира на датата на фактурата или на гаранционната карта (трябва да
бъде с поставен печат на магазина).
Ако изгубите гореспоменатото доказателство, ние ще приложим първоначалната дата на изпращане на продукта като дата
за начало на гаранционния срок. Датата на изпращане ще бъде установена по серийния номер на продукта (S/N).
УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНА ПОДДРЪЖКА
● Всеки дефект или повреда причинени от природни бедствия (включително буря, пожар, наводнение, гръм, земетресение
и др.).
● Всеки дефект или повреда причинени от аварии или човешка намеса (включващи удар, остъргване, преместване, натиск,
опетняване, корозия, използване при неподходящо напрежение, компютърен вирус, бунт, неправилно използване,
умишлено повреждане и др.).
● Използване в неподходяща работна среда (включително висока температура, висока влажност, навлизане на вода и др.).
● Неспособност да се представи гаранционната карта на продукта, квитанция от покупката или фактура,, които да
установят, че продуктът все още е в гаранционния срок, и когато датата на изпращане на продукта е извън гаранционния
срок.
● Гаранционната карта или серийният номер на продукта са били променени, или номерът трудно може да се установи.
● Гаранционният срок е изтекъл.
● Всеки дефект или повреда причинени от неспазване на правилата указани в ръководството на потребителя, или
неправилно, грубо или небрежно третиране.
● Всеки дефект или повреда причинени от използването на части, които не са сертифицирани от оригиналния производител
на COUGAR.
● Проблемът е причинен от неправилен ремонт или настройка от купувача или който и да било производител без
оторизация от COUGAR.
● Продуктът не е закупен от оторизиран дистрибутор или компания, или е придобит от незаконни източници.
● Хартиеният кашон, инструкциите и другите аксесоари не се обхващат от гаранцията.
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ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ
● Продуктът на COUGAR не е оторизиран за използване като критично важен компонент в устройства за поддържане
на живот, или за неправилен приложен софтуер, или за неправилно функциониране на продукта.
● COUGAR не носи отговорност за смъртта или увреждането на лица, или за загубата на имущество, когато продуктът
се използва за, включително, но не ограничено до, медицинско оборудване, трафик оборудване и система за
предотвратяване на бедствия.
● Гаранционната отговорност на COUGAR се ограничава до ремонт, замяна.
● COUGAR не носи отговорност за каквито и да било щети, разходи, загуба на данни, загуба на пригоди, или каквито и
да било случайни или последващи щети, дължащи се на използването на дефектен продукт на COUGAR.
Ако имате въпроси относно гаранцията, моля, чувствайте се свободни да се обърнете към нас.
Поддръжка на клиенти: service@cougargaming.com
КОНТАКТИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Compucase Enterprise Co.,Ltd.
No. 225, Lane 54, An Ho Road Sec. 2
Tainan, Taiwan, R.O.C
Tel:+886-6-356-0606
Service E-Mail: service@cougargaming.com

Допълнителна информация ще намерите
на cougargaming.com
Compucase Enterprise Co.,Ltd.
Всички права запазени.
Произведено в Китай

ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ
Настоящото ръководство е създадено от Compucase Enterprise и не може да се копира, предава, разпространява или
съхранява в цялост или като отделни части без писменото съгласие на
Compucase Enterprise.
COUGAR® е регистрирана марка на Compucase Enterprise. Други имена на продукти или компании, споменати в тази
документация, могат да бъдат марки или търговски марки на съответните собственици.
Compucase Enterprise си запазва правото да прави промени по отношение на съдържанието на ръководството и
техническите данни на продукта без предварително анонсиране.

MSIP-REI-CEECOUGAR700K

Всички други регистрирани търговски
марки принадлежат на съответните
собственици.
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