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CHERRY MX RGB MECHANICAL GAMING KEYBOARD

日 本
CHERRY MX RGBメカニカル・スイッチ
使用
● Ｎキーロールオーバー対応
● オンボードメモリー搭載
● ブラッシュド加工したアルミシャーシ
● 1000HZレポートレート/1MS応答速度
● バックライト対応
● COUGAR UIX™ SYSTEM対応
●

简体中文

CHERRY MX RGB 机械式开关
N-KEY ROLLOVER / 100%
无冲突按键
● 板载配置文件存储
● 金属铝拉丝骨架
● 1000 HZ轮询速率 / 1MS响应时间
● 全键区背光
● COUGAR UIX™ SYSTEM软件支持

USER MANUAL

繁體中文
頂級CHERRY MX RGB 機械軸按鍵
N-KEY ROLLOVER全鍵無衝突
內建記憶體
● 鋁質拉絲上蓋
● 1000 HZ高傳輸速率 /
1MS極速反應
● 全鍵背光設置
● COUGAR UIX™ SYSTEM軟體

●

●

●

●
●

КЛАВИШНИ ШОРТКЪТИ, ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ ЗА ОТДЕЛНИ РЕЖИМИ
Възстановяване на Режим 1 до фабричните настройки :
Докато натискате клавиш FN, натиснете и задръжте клавиш M1 поне 3 секунди
Възстановяване на Режим 2 до фабричните настройки :
Докато натискате клавиш FN, натиснете и задръжте клавиш M2 поне 3 секунди
Възстановяване на Режим 3 до фабричните настройки :
Докато натискате клавиш FN, натиснете и задръжте клавиш M3 поне 3 секунди

DEUTSCH
MECHANISCHE CHERRY-MX-RGB-SWITCHES
N-KEY ROLLOVER IM USB-BETRIEB
EXPONIERTE TASTENAUF BOARD AUS GEBÜRSTETEM
ALUMINIUM
● 1000 HZ ABTASTRATE / 1 MS REAKTIONSZEIT
● ON-BOARD-PROFILSPEICHER

VOLLSTÄNDIGE TASTEN-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
3 MODUS-WECHSEL (ON-THE-FLY)
FN-TASTEN-SHORTCUTS FÜR MULTIMEDIAFUNKTIONEN
UND DEAKTIVIERUNG DER WINDOWS-TASTE
● COUGAR UIX™ SYSTEM
● RUTSCHFESTE GUMMI-FÜSSE

●

●

●

●

●

●

HUNGARIAN

ESPAÑOL
TECLADOS MECÁNICO CHERRY MX RGB
N-KEY ROLLOVER
● MEMORIA INTERNA
● ESTRUCTURA DE ALUMINIO CEPILLADO VISIBLE
● 1000 HZ POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME
● TECLADO CON RETROILUMINACIÓN COMPLETA
● SOPORTE COUGAR UIX™ SYSTEM

CHERRY MX RGB MECHANIKUS KAPCSOLÓK
N-KARAKTERES PUFFER USB ÜZEMMÓDBAN
(N-KEY ROLLOVER)
● INTEGRÁLT MEMÓRIA
● POLÍROZOTT ALUMÍNIUM HÁTLAP
● 1000HZ-ES MINTAVÉTELEZÉS / 1MS-OS VÁLASZIDŐ
● TELJES HÁTTÉRVILÁGÍTÁS
● COUGAR UIX™ RENDSZER

●

●

●

●

PORTUGUÊS
TECLADOS MECÂNICOS CHERRY MX RGB
● N-KEY ROLLOVER
● MEMÓRIA ON-BOARD
● ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ESCOVADO VISÍVEL
● 1000 HZ POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME
● TECLADO COM RETROILUMINAÇÃO COMPLETA
● SUPORTE COUGAR UIX™ SYSTEM
●

РУССКИЙ
ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÊËÀÂÈØÈ CHERRY MX RGB
N-KEY ROLLOVER
● ÂÑÒÐÎÅÍÍÀß ÏÀÌßÒÜ
● ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÏÐÎÔÈËÜ Ñ ÌÀÒÎÂÎÉ
ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜÞ
● 1000 HZ POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME
● ÏÎÄÑÂÅÒÊÀ ÂÑÅÕ ÊËÀÂÈØ
● ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ COUGAR UIX ™ SYSTEM
●
●

FRANÇAIS
SWITCHS MÉCANIQUES CHERRY MX RGB
N-KEY ROLLOVER
● MÉMOIRE ON-BOARD
● STRUCTURE EN ALUMINIUM BROSSÉ
● TEMPS DE RÉPONSE 1MS/ FRÉQUENCE 1000HZ
● RETRO-ÉCLAIRAGE FULL KEY
● COUGAR UIX™ SYSTÈME
●
●

Функц. кабел на клавиатурата

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА
ВСЕ КИ РЕЖИМ (M1/M2/M3) МОЖЕ ДА СЕ СЪХРАНЯВА
ДО 3 ЕФЕКТА НА ПОДСВЕТКАТА
(ОБЩО 9 ЕФЕКТА НА КЛАВИАТУРАТА )

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА
РЕЖИМА В ДВИЖЕНИЕ

Захранващ кабел на
клавиатурата

N-КЛАВИШЕН РОЛОВЪР

МУЛТИМЕДИЙНИ КЛАВИШИ

POLISH

MECHANICZNE PRZEŁĄCZNIKI CHERRY MX RGB
N-KEY ROLLOVER W TRYBIE USB
WBUDOWANA PAMIĘĆ DO PRZECHOWYWANIA
PROFILÓW GRACZA
● STYLOWA POWIERZCHNIA ZE SZCZOTKOWANEGO
ALUMINIUM
● RAPORTOWANIE 1000HZ / CZAS REAKCJI 1MS
● SYSTEM COUGAR UIX™
●
●
●

한국어
CHERRY MX RGB 기계식 키
N-KEY ROLLOVER
● ON-BOARD MEMORY
● 노출된 알루미늄 부러쉬 구조
● 1000 HZ POLLING RATE / 1MS 응답속도
● FULL KEY BACKLIGHT
● COUGAR UIX™ SYSTEM 지원
●
●

FN клавиш

WIN-LOCK

ПЪЛНА ПОДСВЕТКА НА КЛАВИШИТЕ
НАСТРОЙКА НА ЯРКОСТТА

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА
COUGAR ATTACK X3 RGB геймърска клавиатура
Ръководство

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ
Windows 7, Windows 8, Windows 10

TM

СИСТЕМАТА COUGAR UIX™ е върховият 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.

DOWNLOAD

ENGLISH
1.Go to the COUGAR official website.
(http://www.cougargaming.com)
2.Download the COUGAR UIXTM SYSTEM_ATTACK X3 RGB
installer from the ATTACK X3 RGB download page.

1

www.cougargaming.com

2

Download
COUGAR UIXTM SYSTEM

PORTUGUÊS
1. Visite o website oficial da COUGAR.
(http://www.cougargaming.com)
2. Transfira o programa de instalação COUGAR UIXTM
SYSTEM_ATTACK X3 RGB a partir da página de
transferência ATTACK X3 RGB.
日 本
1. COUGAR 公式サイトに移動します。
(http://www.cougargaming.com)
2. COUGAR_ATTACK X3 RGB ダウンロードページから
COUGAR UIXTM SYSTEM_ATTACK X3 RGB
のインストーラーをダウンロードします。

DEUTSCH
1. Gehe zur offiziellen COUGAR Homepage.
(http://www.cougargaming.com)
2. Download COUGAR UIXTM SYSTEM_ATTACK X3 RGB installer

1. Ïåðåéäèòå íà âåá-ñàéò COUGAR.
(http://www.cougargaming.com)
2. Çàãðóçèòå ïðîãðàììó óñòàíîâêè äðàéâåðà COUGAR UIXTM
SYSTEM_ATTACK X3 RGB ñî ñòðàíèöû çàãðóçîê äëÿ
ATTACK X3 RGB.
ITALIANO
1. Connettere la presa USB al PC
2. Scarica e installa i driver da http://cougargaming.com/downloads/
3. Il vostro device è pronto per essere utilizzato.
中 文

1.连上COUGAR官方网站（http://www.cougargaming.com）
2.进入ATTACK X3 RGB 的下载页面，下载COUGAR UIXTM
SYSTEM_ATTACK X3 RGB
한국어

1. COUGAR 공식 웹사이트
(http://www.cougargaming.com)로 이동합니다.
2. ATTACK X3 RGB 다운로드 페이지에서 COUGAR UIXTM
SYSTEM_ATTACK X3 RGB 설치 프로그램을
다운로드합니다.

ИНСТАЛАЦИЯ
Firmware
Updating...

Click & Install

Keyboards

UIX™ SYSTEM

1

2

Продукт: COUGAR ATTACK X3 RGB геймърска клавиатура: 2 години гаранция

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).

РУССКИЙ

ESPAÑOL
1. Vaya a la web oficial de COUGAR.
(http://www.cougargaming.com)
2. Descargue el instalador de COUGAR UIXTM
SYSTEM_ATTACK X3 RGB de la página de descarga
ATTACK X3 RGB.

ГЛОБАЛНА ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ГЕЙМЪРСКИТЕ УСТРОЙСТВА COUGAR

Finish

Mice

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.
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
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.

Light blinking
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1. Включете USB конекторите на вашия продукт COUGAR в USB портове 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.

MSIP-REI-CEECOUGAR ATTACK X3 RGB

В с и ч ки д р у г и р е г и с т р и р а н и
т ъ р г о в с к и ма р ки п р и н а д л е ж а т н а
съ о т в е т н и т е с о б с т в е н и ц и .

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

