
 

KIT gaming Spacer USB INVICTUS - SPGK-INVICTUS 

Manual de utilizare 

 

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

 

Tastatura  Mouse 

Material: ABS 
Numar taste: 104, printate laser 
Iluminare tip rainbow 

Cablu 1.5 m 
Dimensiune: 442*176.7*33 mm 
Masa: 541±5g 
Plug and Play, nu necesita driver 

Durata de viata taste: ~ 10.000.000 apasari 

Numar butoane:  4, rezolutie DPI adjustabila 
Design ergonomic, poate fi folosit atat de dreptaci cat si de stangagi. 
Suprafata  acoperia cu cauciuc de calitate si placuta la atingere. 

Rezolutia DPI inalta, selectabila 800-1200-2400-3200 
Dimensiuni: 132*82*43 mm 
Masa: 100±5 g 
Cablu: 1.5 m 

Logo iluminat 
Iluminare tip “breathing” in 7 culori 
“Plug and Play”, nu necesita driver 

Durata de viata a butoanelor: ~ 3.000.000 apasari 
Compatibil: Windows 98/ 2000/ ME/ XP/ VISTA/ WIN 7/ 8/  10/ MAC 

 

Instructiuni de utilizare 

1. Va rugam gasiti doua porturi USB disponibile in sistemul Dvs 

2. Va rugam introduceti conectorul mouseului si cel al tastaturii Spacer din kit urmarind alinierea corecta fata de portul USB 

3. Asteptati detectarea si configurarea acestora de catre sistemul de operare urmarind instructiunile de pe ecranul sistemului dvs. 

 

Functiile kitului mouse & tastatura SPGK-INVICTUS: 

 

1. Apasati tasta      pentru pornirea sau oprirea iluminarii tastaturii 

2. Buton stanga mouse: efectueaza functii traditionale ale mouse-ului cum ar fi clic, clic dublu si glisare 

3. Buton dreapta mouse: efectueaza functia traditionala de clic dreapta a mouse-ului 

4. Rotita mouse: Apasati si rotiti usor pentru a naviga pe Internet sau pentru a explora documente deschise 

5. Apasati pe tastele cu litere si cifre pentru a introduce textul dorit sau activa functiile sistemului de operare. 

6. Apasati pe tastele functionale sau Fn+F1~F12 pentru a activa functiile traditionale ale acestora (Ajutor, Redare, Pauza etc.). 

 

Pozitionati tastatura astfel incat sa puteti apasa comod pe taste si sa aveti loc pentru a va sprijini antebratele pe birou. Astfel veti evita 

stresul la nivelul incheieturii dvs. 

Dupa preferinta ridicati sau coborati piciorusele de suport de pe spatele tastaturii. 

 

Continut ambalaj: 1x tastatura gaming, 1x mouse gaming, manual de utilizare 

 

 

http://www.spacer.ro/


Precautii 
 

Nu stricati cablul conectare. Evitati sa trageti sau sa rasuciti cablul in locul unde se imbina cu dispozitivul. Protejati de cablul de indoiri 

repetate si excesive. 

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, declaram ca produsul nostru este in conformitate cu Directiva 2014/30/EU. 

 

http://www.ecotic.ro/

