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THE GAMER’S ULTIMATE WEAPON

REAL GEAR FOR REAL GAMERS

REAL GEAR FOR REAL GAMERS

ГЕЙМИНГ НАСТРОЙКИ НА ПОДСВЕТКАТА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

DEUTSCH

SCHÜTZENDE ABDECKUNG MIT MAGNETHALTER
ABNNEHMBARES KABEL
● 20 BELEUCHTUNGS-EFFEKTE
● CHERRY MECHANISCHE SWITCHES
● N-KEY ROLLOVER IM USB-BETRIEB
● RUTSCHFESTE GUMMI-FÜSSE

HUNGARIAN

MÁGNESES PROTEKTOR FEDÉL
LEVEHETŐ KÁBEL
● 20 PROGRAMOZOTT FÉNYHATÁS
● CHERRY MX MECHANIKUS KAPCSOLÓK
● N-KARAKTERES PUFFER USB ÜZEMMÓDBAN
(N-KEY ROLLOVER)
● 1000Hz-ES MINTAVÉTELEZÉS / 1MS-OS VÁLASZIDŐ

●

●

●

●

ESPAÑOL

MAGNÉTICO TAPA PROTECTORA
CABLE DETACHABLE
● 20 EFECTOS DE RETROILUMINACIÓN
● TECLADOS MECÁNICO CHERRY MX
● N-KEY ROLLOVER
● 1000 Hz POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME

PORTUGUÊS

MAGNÉTICO CAPA PROTETORA
● CABO DESTACÁVEL
● 20 EFEITOS DE LUZ DE FUNDO
● TECLADOS MECÂNICOS CHERRY MX
● N-KEY ROLLOVER
● 1000 Hz POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME

COPERTURA PROTETTIVA MAGNETICA
CAVO STACCABILE
● 20 EFFETTI DI RETROILLUMINAZIONE
● CHERRY MX SWITCH MECCANICI
● N-KEY ROLLOVER IN MODALITA' USB
● 1000Hz POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME
●
●

●

РУССКИЙ
ÌÀÃÍÈÒÍÛÅÇÀÙÈÒÍÀß ÊÐÛØÊÀ
ÑÚÅÌÍÛÉ ÊÀÁÅËÜ
20 ÝÔÔÅÊÒ ÏÎÄÑÂÅÒÊÈ
● ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÊËÀÂÈØÈ CHERRY MX
● N-KEY ROLLOVER
● 1000 Hz POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME
●
●

1
2
3
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ITALIANO

●
●

Подсветка 1 : Натиснете Fn клавиша +
Подсветка 2 : Натиснете Fn клавиша +
Подсветка 3 : Натиснете Fn клавиша +
Подсветка 4 : Натиснете Fn клавиша +
Подсветка 5 : Натиснете Fn клавиша + 5

日本語

Скорост на ефектите на подсветка

磁気保護カバー
取り外し可能なケーブル
20パターンLEDバックライトモード
● 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
● 1000Hzレポートレート/1MS応答速度
●

Когато скоростта достигне своя максимум
или минимум, клавишите NUM Lock,
CAPS Lock, Scroll Lock Windows Key Lock
ще започнат да мигат.

●
●

●

POLISH

OSŁONA OCHRONNA
ODŁĄCZANY KABEL
● 20 EFEKTÓW PODŚWIETLENIA
● MECHANICZNE PRZEŁĄCZNIKI CHERRY MX
● N-KEY ROLLOVER W TRYBIE USB
● RAPORTOWANIE 1000Hz / CZAS REAKCJI 1MS
●
●

FRANÇAIS

한국어
자기보호 커버
● 탈착식 케이블
● 20 가지 백라이트 효과
● CHERRY MX 기계식 키
● N-KEY ROLLOVER
● 1000 Hz POLLING RATE / 1MS 응답속도
●

中 文

磁铁保护防尘盖
分离式线材
20种背光效果
● CHERRY MX 机械式开关
● N-KEY ROLLOVER / 100%无冲突按键
● 1000 Hz轮询速率 / 1MS响应时间
●

HOUSSE DE PROTECTION MAGNÉTIQUE
CÂBLE DÉTACHABLE
● 20 EFFETS DE RÉTROÉCLAIRAGE
● SWITCHS MÉCANIQUES CHERRY MX
● N-KEY ROLLOVER
● TEMPS DE RÉPONSE 1MS/ FRÉQUENCE 1000Hz
●
●

●
●

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ
ЕФЕКТИ НА ПОДСВЕТКАТА (20
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАСТРОЕНИ И 10
КЪСТОМИЗИРУЕМИ)

KEY SHORTCUTS

НАСТРОЙКА НА ЯРКОСТТА

COUGAR PURI геймърска клавиатура
Ръководство

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ
Windows 7, Windows 8, Windows 10

СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИША WIN
И КЛАВИША ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ

СК ОРОСТ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА

●

FN КЛАВИШ

ПОДСВЕТКА НА ЛОГОТО
Вкл./Дишащо/Изкл

ПЪЛНА ПОДСВЕТКА НА
КЛАВИШИТЕ
НАСТРОЙКА НА ЯРКОСТТА

ПОСОКА НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА

Depends on diverse languages and regions, the keyboard layout will be different.

●

Когато яркостта достигне своя максимум или
минимум, клавишите NUM Lock, CAPS Lock,
Scroll Lock Windows Key Lock ще започнат да
мигат.

20 ефекта на подсветката

Натиснете клавишите Fn + INS, за да
сменяте различните ефекти на
подсветката

1

П О С Т ОЯНЕН

1

Натиснете клавишите Fn + HOME, за
да сменяте различните ефекти на
подсветката

Натиснете клавишите Fn + PgUp, за да
сменяте различните ефекти на
подсветката

ВЪЛНИЧКА

1

Настройка на
яркостта

2

Г Р А Д ИЕНТ

2

Настройка на
яркостта

3

4

ДИШАЩ

3

ЗМИ Я

Настройка на
скоростта на
ефекта

Настройка на
скоростта на
ефекта

2

Настройка на
яркостта

Настройка на
скоростта на
ефекта

Настройка на
скоростта на
ефекта

3

ДЪЖД

Настройка на
скоростта на
ефекта

Настройка на
скоростта на
ефекта

Настройка на
скоростта на
ефекта

Настройка на
скоростта на
ефекта

ЗВЕЗДА-2

2

4

ВЪЛН И ЧК А- 2

Настройка
на
яркостта
Настройка
на
скоростта
на ефекта

Настройка на
яркостта

Настройка на
скоростта на
ефекта

Настройка на
скоростта на
ефекта

Настройка на
посоката на
ефекта

ВЪЛН А- 2

3

Настройка на
яркостта

Настройка на
яркостта

КРЪГ
Настройка на
яркостта

Настройка на
яркостта

ПЛОЩ

Настройка на
скоростта на
ефекта

Настройка на
посоката на
ефекта

2

Настройка на
яркостта

4

Настройка на
яркостта

Настройка на
скоростта на
ефекта

РИ Т ЪМ

Настройка на
яркостта

И З Ч Е З ВА Щ

ЗВЕЗДА

1
Настройка на
яркостта

Настройка на
яркостта

СТРЕЛКА

Натиснете клавишите Fn + PgDn, за да
сменяте различните ефекти на
подсветката

ВЪЛН А

1

Настройка на
яркостта

РЕАКТИВЕН

Натиснете клавишите Fn + Del, за да
сменяте различните ефекти на
подсветката

Настройка на
яркостта

Настройка на
скоростта на
ефекта

Настройка на
скоростта на
ефекта

Настройка на
посоката на
ефекта

Настройка на
посоката на
ефекта

ВЪЛН И ЧКА- 3

4

ВЪЛНА-4

3
Настройка на
яркостта

П ОТ ОК

4
Настройка на
яркостта

Настройка на
яркостта

Настройка на
яркостта

Настройка на
скоростта на
Step 1 : Press the Fn keyе+ф1~0
екта

Настройка на
скоростта на
ефекта

Настройка на
скоростта на
ефекта

Нy
а с+т рEоNйD
к аke
нy
а
Step 2 : P re s s t h e F n ke
посоката на
ефекта

КЪСТОМИЗИРАЙТЕ ПОДСВЕТКАТА: КЛЮЧ ПО КЛЮЧ
Има общо 10 къстомизирани светлинни ефекти.
Стъпка 1: Натиснете Fn + 1 ~ 0
Стъпка 2: Натиснете Fn + END
Стъпка 3: Натиснете продължително клавиша, който желаете да светне.
След това можете да продължите с други клавиши.
Когато завършите всички настройки, натиснете отново Fn + END, за да запазите
настройката.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ
Клавиши Fn + Esc

ГЛОБАЛНА ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ГЕЙМЪРСКИТЕ УСТРОЙСТВА COUGAR
Продукт: COUGAR PURI 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.

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.

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.
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

MSIP-REI-CEECOUGAR PURI

D63088
RoHS

В с и ч ки д р у г и р е г и ст 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.
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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 cougargaming.com

Compucase Enterprise Co.,Ltd.
All rights reserved.

Made in China

