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AURORA S
REAL GEAR FOR REAL GAMERS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ENGLISH

HIGH-COMFORT MEMBRANE SWITCHES
8 MULTICOLOR DYNAMIC BACKLIGHT EFFECTS
ANTI-GHOSTING TECHNOLOGY
● CONVENIENT SHORTCUTS AND FUNCTIONS
● ANTI-SLIP RUBBER STAND

BACKLIGHT DE 8 CORES
TECLAS ANTI-GHOSTING
● TECLAS WASD & CURSOR INTERCAMBIÁVEIS
● TECLA DE ATALHOS
● PE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE

●

●

●

●

●

DEUTSCH

8 AUSWIRKUNGEN HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
ANTI-GHOSTING-TECHNIK FÜR BIS ZU
19 TASTENEINGABEN GLEICHZEITIG
● LINKSHÄNDER-MODUS MIT TAUSCHBAREN
WASD-/PFEILTASTEN
● FN-TASTEN-SHORTCUTS FÜR MULTIMEDIAFUNKTIONEN
UND DEAKTIVIERUNG DER WINDOWS-TASTE
● RUTSCHFESTE GUMMI-FÜSSE

POLISH
8 KOLORÓW PODŚWIETLENIA
● ANTIGHOSTING 19 KLAWISZY WCIŚNIĘTYCH
JEDNOCZEŚNIE
● MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY FUNKCJI KLAWISZY WASD
I STRZAŁEK (DLA GRACZY LEWORĘCZNYCH)
● SKRÓTY KLAWISZOWE (KLAWISZE FUNKCYJNE)
● GUMOWE STOPKI ANTYPOŚLIZGOWE
●

HUNGARIAN

8 SZÍNŰ HÁTTÉRVILÁGÍTÁS
● ANTI-GHOSTING TECHNOLÓGIA
● WASD ÉS KÚRZOR NYILAK FELCSRÉLÉSE
● GYORSFUNKCIÓK
● CSÚSZÁSMENTES GUMITALPAK
●

8 е ф е кт а н а п о д с в е т ка т а

8 ЭФФЕКТОВ ПОДСВЕТКИ
ФУНКЦИЯ АНТИ-ФАНТОМНЫХ НАЖАТИЙ
● ОБМЕН WASD И КЛАВИШ СО СТРЕЛКАМИ
● ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ
● ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕЗИНОВАЯ
ОСНОВА
●

FRANÇAIS
RÉTRO-ÉCLAIRAGE 8 COULEURS
TECHNOLOGIE ANTI GHOSTING
WASD & ARROW KEY EXCHANGE –
FLÈCHES TOUCHES INTERCHANGEABLES
● TOUCHES DE RACCOURCIS
● PATINS ANTI-DÉRAPANTS
●

●

●

日本語
8色LEDバックライト付き
アンチゴースト機能
● WASD&矢印キー切替機能
● ショートカット キー
● 滑り防止機能のラバーストッパー
●
●

WIN-LOCK

ANTI-GHOSTING
Tехнология

●

FN клавиш

WASD & ARROW размяна на клавиши

АНТИ ГОСТИНГ
Точното въвеждане на командите е от критично значение за постигане на победа в играта. За да гарантира, че
вашите команди ще бъдат регистрирани правилно, Aurora S разполага с усъвършенствана анти гостинг технология
на своите 19 основни клавиши, като позволява надеждно да използвате команди с натискане на няколко клавиша.

БЪЛГАРСКИ
● МЕМБРАННИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЩИ
ГОЛЯМО УДОБСТВО ЗА РАБОТА
● 8 МНОГОЦВЕТНИ ДИНАМИЧНИ ЕФЕКТИ НА
ПОДСВЕТКАТА
● АНТИ ГОСТИНГ ТЕХНОЛОГИЯ
● УДОБНИ ШОРТКЪТИ И ФУНКЦИИ
● ПРОТИВОПЛЪЗГАЩА ГУМЕНА ПОДЛОЖКА

ITALIA

TASTIERA GAMING USB CON CAVO PER PC
TASTI SCISSOR
● 8 COLORI LED SELEZIONABILI
●

Настройка на яркостта/ изключено

●

ESPAÑOL

TECLADO DE MEMBRANA ALTAMENTE COMFORTABLE
● RETROILUMINACIÓN
MULTICOLOR DINÁMICA DE
8 COLORES
● TECNOLOGÍA ANTI-GHOSTING
● CONVENIENTES
ATAJOS Y FUNCIONES
● PIES DE TECLADO
ANTIDESLIZANTES
●

Клавиши на подсветката

РУССКИЙ

●
●

Шорткъти

PORTUGUÊS

ANTIGHOSTING
технология

8 ефекта на подсветката
Rainbow 1

Backlight speed

Rainbow 2

Backlight speed

Breathing

Wave

Constant

Rhythm

Customize

Backlight speed

Backlight speed

Change color

Backlight speed

Using the
Customizable Mode

Backlight direction

(Arrow key)

Backlight direction

(Arrow key)

(Arrow key)
to change the chosen backlight
zone's color
(Arrow key)

Backlight direction

(Arrow key)

Backlight speed

1.While pressing the FN key, press
the
key twice; the keyboard
will flash twice with white light.

2.

Backlight direction

Ripple

to choose another backlight zone

Backlight direction

12345 6

(Arrow key)

(Arrow key)

There are six backlight zones

РАЗМЯНА НА КЛАВИШИТЕ WASD <-> СТРЕЛКИ
Хитроумна комбинация с FN клавиша позволява на левичарите-потребители да разменят клавишите
WASD със стрелките, за да могат да играят по-удобно.

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
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА
COUGAR AURORA S геймърска клавиатура

CHANGE

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.

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ
Windows 7, Windows 8, Windows 10
D63088
RoHS

Ръководство

MSIP-REI-CEECOUGAR ARORA S

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
съответните собственици

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТА
Годината и месецът на производство са посочени в серийния номер на продукта.
(съществуват 2 начина за определяне на датата на производство, и двата начина
са описани по-долу)
А. След S/N: първите две цифри означават годината, а вторите две - месеца на производство.
Например, S/N: Н1702000001 означава, че стоката е произведена през февруари 2017 г.
Б. След S/N: ако са поставени букви, то две букви представляват цифри от таблицата по-долу и означават годината, а
следващите две цифри - месеца на производство.
Например, S/N: DAG02REVI000001 означава, че стоката е произведена през февруари 2017 г.

ГЛОБАЛНА ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ГЕЙМЪРСКИТЕ УСТРОЙСТВА COUGAR
Продукт: COUGAR AURORA S геймърска клавиатура: 2 години гаранция

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).
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Например, AG = 17 = 2017 год

КОНТАКТИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
COUGAR USA Technical Service
Tel: (833) 256-3778
Mail: rma@compucaseusa.com
https://cougargaming.com/support/contact/upload/
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
За повече информация посетете https://cougargaming.com

Compucase Enterprise Co.,Ltd.
All rights reserved.

Made in China

