












































4. Technické údaje

 • Podsvícení kláves ve 4 úrovních: vypnuto, slabé, silné, 
pulzující

 • 3 barvy podsvícení: modrá, fialová, červená a režim 
střídání všech barev

 • Konektor: USB-A vidlice
 • Připojení: Kabel
 • Počet kláves: 113
 • Barva: Černá

5. Požadavky na systém

 • Windows 10/8.1/8/7/Vista
 • Volná USB přípojka

6. Uvedení do provozu a provoz

 • Připojte USB konektor klávesnice uRage Gaming k volné 
USB zásuvce na vašem počítači nebo notebooku.

 • Klávesnice uRage Gaming bude operačním systémem 
rozpoznána a nainstalována.

 • Tento proces může trvat několik sekund. Mějte trpělivost.
 • Před začátkem hry se seznamte se všemi vlastnostmi a 
přesnou manipulací s vaší klávesnicí uRage.

7. Instalace software

 • Vložte přiložené CD se softwarem do Vaší jednotky CD-
ROM a spusťte Autorun.exe.

 • Po úspěšné instalaci Gaming-software by se měl na tvé 
ploše resp. vpravo dole na liště symbolů zobrazit shortcut 
pro klávesnic Gaming.

 • Otevřete dvojitým kliknutím. Zde je možné provádět různá 
nastavení makro / Profilová nastavení / Nastavení osvětlení 
/ Změna(y) obsazení tlačítek.

 Upozornění – rady ke hře a příslušenství

 • Klávesnice uRage Gaming je možné výškově 
přizpůsobit, nastavte výšku svým osobním potřebám.

 • Série uRage Gaming nabízí mnoho vhodných 
spoluhráčů pro vaše uRage vybavení (myši, headsety, 
podložky pod myš a gamepady).

8. Údržba a čištění

Tento výrobek čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem 
nepouštějícím vlákna a nepoužívejte agresivní čisticí 
prostředky. 

9. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co. KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo 
záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo 
neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu 
k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

10. Servis a podpora

Máte otázky k produktu? Obraťte na poradenské oddělení 
Hama.
Horká linka: +49 9091 502-115 (německy/anglicky)
Další podpůrné informace naleznete na adrese:
www.hama.com

11. Pokyny k likvidaci

Ochrana životního prostředí:
Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU 
ustanovujete následující:   
Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie 
nepatří do domovního odpadu.  

Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a  
baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren. 
Podrobnosti stanoví zákon příšlušné země. Symbol na 
produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. 
Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně 
životního prostředí.
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