
 

KIT wireless SPACER SPDS-1100 

Manual de utilizare 

This manual is available in English on www.spacer.ro 

 

Caracteristici: Specificatii tehnice tastatura: Specificatii tehnice mouse: 

Conexiune wireless 2.4GHz 

Distanta operare: 10 m 

Format standard American 

Compatibil Microsoft Windows 

Nu necesita drivere 

Necesita 1 port USB disponibil 

Format: US standard 

Dimensiuni: 437 x 143 x 250 mm 

Numar de taste: 104 

Greutate: 380g 

 

Rezolutie: 1000 DPI 

Dimensiuni: 105 x 57 x 35 mm 

Butoane: 3 

Buton ON/OFF 

Greutate: 57.2g 

 

Instructiuni de utilizare 

1. Desfaceti cutia si scoateti cu grija produsul. 

2. Conectati cablul cu mufa USB al produsului la dispozitivul dvs. (PC, Laptop, Smartphone, Tableta) urmarind alinierea corecta 
fata de portul USB. 

3. Fiind un produs cu instalare Plug and play, nu necesita niciun driver suplimentar pentru a functiona. Urmariti instructiunile 

sistemului de operare pentru a finaliza instalarea. 

4. Apasati tastele pentru a folosi functiile uzuale ale unei tastaturi. 

5. Folositi tastele multimedia pentru functiile lor dedicate: inainte / inapoi / pauza / redare / control volum etc. 

6. Folositi mouse-ul pentru a executa functii traditionale ale mouse-ului cum ar fi clic, clic dublu si glisare etc. 

Continut ambalaj: 1x tastatura wireless, 1x mouse optic, 1x baterie AA pentru tastatura, 2x baterii AAA pentru mouse 

Precautii 
Feriti produsul de umiditate excesiva. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Evitatii varsarea de lichide, acestea 
pot cauza socuri electrice sau pot duce la supraincalzirea circuitelor. Folositi o carpa uscata pentru a sterge produsul de eventuale lichide 

varsate. 
Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de încalzire (sobe, calorifere et.). Nu lasati 
produsul expus direct in soare. 

ATENTIE: Este interzisa demontarea produsului. Incercarea de a repara acest produs nu este recomandata si duce la anularea garantiei. 

 
Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar 

centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice. 

ELIMINARE DESEURI: 

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie 

eliminate separat de deșeurile menajere.  Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un 

punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam contactati 

primaria localitatii dvs. sau accesati pagina www.ecotic.ro 

Prin prezenta, ROYAL COMPUTERS declara ca tipul de echipamente radio (desemnare tipului de echipamente radio – ex 

Casti wireless) este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE.  

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoare adresa de internet: www.spacer.ro 
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