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PIKA-ALOITUSOPAS



Näin se toimii

48828 

Näin yhdistät:

Yhdistä USB-johto laitteesi USB-porttiin.

RGB-valotilat:

Fn+Del 2 RGB-taustavalotilaa
Fn+Ins Kierrä spektrivärejä
Fn+End Kierrä sykäyksittäin 7 värin välillä
Fn+Home 8 staattista väritilaa
Fn+PgDn Kytke taustavalo päälle/pois
Fn+PgUp Mukauta taustaloa alueittain (näppäimistössä on 6 aluetta)

1. Merkkivalot (NumLock/CapsLock/WinLock) alkavat 
vilkkua

2. Paina nyt Fn+1-6 säätääksesi taustavalon väriä jollakin 
6 alueesta

3. Kun haluat lopettaa mukautuksen, paina Fn+ PgUp 
uudelleen, jolloin merkkivalot lakkaavat vilkkumasta

Fn+ tai Fn+ Säädä valotasoa (5 tasoa)
Fn+ tai Fn+ Säädä valotilan nopeutta



Pikanäppäimet:

Fn+F1 Avaa vakiomediasovellus
Fn+F2 Äänenvoimakkuus -
Fn+F3 Äänenvoimakkuus +
Fn+F4 Mykistä
Fn+F5 Pysäytä media
Fn+F6 Edellinen raita
Fn+F7 Toisto/tauko
Fn+F8 Seuraava raita
Fn+F9 Avaa vakiosähköpostisovellus
Fn+F10 Avaa vakioverkkosovellus
Fn+F11 Lukitse näppäimistö
Fn+F12 Avaa vakiolaskinsovellus

Tekniset tiedot

Tyyppi: Kalvonäppäimistö; langallinen
Taustavalo: 7 väriä, RGB LED-taustavaloilla
Multimedianäppäintä: 10 
Johdon pituus: 1.8m
Luokitus: 5V/220mA
Tuotteen mitat: 469mm x 206mm x 38mm
Tuotteen paino: 786g
Tuotteen materiaali: Erittäin kestävä ABS-materiaali

Näppäinhattu: 115 näppäimellä (25 anti-ghosting-näppäintä)



Rajoitetun takuun ehdot

Verbatim GmbH takaa, että tässä tuotteessa ei ole materiaali- ja valmistusvirheitä 2 
vuoden ajan ostopäivästä. 
Takuu ei kata paristoja. Jos tämän tuotteen todetaan olevan viallinen takuuaikana, 
saat tilalle uuden maksutta. Voit palauttaa tuotteen alkuperäisen ostokuitin kanssa 
ostopaikkaan tai ottaa yhteyttä Verbatimiin. Tuotteen vaihto on ainoa tämän 
takuun alainen korjaustoimenpide. Tämä takuu ei kata normaalia kulumista tai 
vaurioita, jotka johtuvat epänormaalista käytöstä, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä tai 
onnettomuudesta. Takuun piiriin ei kuulu myöskään yhteensopimattomuus tai huono 
suorituskyky, joka aiheutuu tietyn tietokoneohjelmiston tai -laitteiston käyttämisestä.
VERBATIM EI OLE VASTUUSSA TIETOJEN MENETYKSESTÄ EIKÄ MISTÄÄN 
SATUNNAISISTA, SEURAAMUKSELLISISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA 
RIIPPUMATTA SIITÄ, MITEN NE OVAT SYNTYNEET, EIKÄ TAKUURIKKOMUKSISTA 
TAI MUUTOIN. 
Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, minkä lisäksi sinulla voi olla muita 
oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltiosta tai maasta riippuen.

Huomautus

Verbatim GmbH voi milloin tahansa tarkistaa tämän käyttöoppaan sisältöä ilman 
erillistä ilmoitusta.

Oikeudet

Tekijänoikeus © 2021 Verbatim GmbH. Mitään tämä asiakirjan osaa ei saa 
jäljentää missään muodossa tai millään tavalla mihinkään tarkoitukseen ilman 
Verbatim GmbH:n nimenomaista kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki 
muut tässä mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien 
omaisuutta.



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä asetetut vaatimukset 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä liittyen sähkömagneettiseen 
yhteensopivuuteen (2014/30/EU) ja pienjännitesuojaan (2006/95/EU).
 

Tämä vakuutus koskee kaikkia tuotteita, jotka on valmistettu samoin kuin 
testattavaksi/arvioitavaksi toimitettu malli.
 
EN 55032:2015+AC:2016
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
AS/NZS CISPR 32:2013
IEC 61000-4-2: 2008

RoHS-direktiivin noudattaminen

Tämä tuote vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 2011/65/EU ja 
2015/683, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, koskien haitallisten aineiden käytön 
rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS), lisäyksineen.
Tässä tuotevalikoimassa ei ole yli sallittujen tasojen erityistä huolta aiheuttavia aineita 
(SVHC), mukaan lukien ehdokasluetteloon 25. kesäkuuta 2020 sisältyneet 209 
ainetta.

WEEE-ilmoitus

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE), joka tuli voimaan eurooppalaisena 
lakina 13. helmikuuta 2003, sai aikaan suuren muutoksen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käsittelyssä niiden käyttöiän päättyessä.

WEEE-logo (vasemmalla) tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, 
että kyseistä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. 
Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämisestä, 
talteenotosta ja keräyspisteistä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen 
jätehuoltoyhtiöön tai liikkeeseen, josta ostit laitteen.

IEC 61000-4-3: 2006+ A1:2007+ A2:2010 
IEC 61000-4-4: 2013
IEC 61000-4-5: 2014
IEC 61000-4-6: 2013
IEC 61000-4-8: 2009
IEC 61000-4-11: 2004
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SureFire on Verbatim GmbH:n omistama tuotemerkki.

Tekninen tuki

a If you have any questions about this product, please contact the SureFire 
support team – www.surefire-gaming.com/support. For English user manual 
please go to www.surefire-gaming.com/kingpin-QSG-EN.
b Si vous avez des questions au sujet de ce produit, contactez l’équipe 
d’assistance SureFire à l’adresse www.surefire-gaming.com/support. Pour obtenir 
le manuel d’utilisation en Français, veuillez vous render sur la page www.surefire-
gaming.com/kingpin-QSG-FR.
c Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den 
SureFire-Support: www.surefire-gaming.com/support. Eine Bedienungsanleitung 
auf Deutsch finden Sie unter www.surefire-gaming.com/kingpin-QSG-DE.
d Per maggiori informazioni su questo prodotto, contattare il Supporto Tecnico 
di SureFire – www.surefire-gaming.com/support. Per il manuale utente in Italiano, 
vai su www.surefire-gaming.com/kingpin-QSG-IT.
e Si tiene alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con el equipo 
de soporte de SureFire: www.surefire-gaming.com/support. Para obtener el manual 
de usuario en su idioma nativo, visite www.surefire-gaming.com/kingpin-QSG-ES.
f Caso tenha alguma dúvida sobre este produto, entre em contacto com a 
equipa de apoio da SureFire - www.surefire-gaming.com/support. 
g W przypadku jakichkolwiek pytań na temat tego produktu prosimy o kontakt z 
działem wsparcia firmy SureFire — www.surefire-gaming.com/support. 
h Если у вас есть какие-либо вопросы об этом продукте, обратитесь в службу 
технической поддержки SureFire по адресу www.surefire-gaming.com/support. 
v Hvis du har spørgsmål om dette produkt, bedes du kontakte SureFire 
supportteam – www.surefire-gaming.com/support. Hvis du vil have brugervejledning 
på dit modersmål, skal du gå til www.surefire-gaming.com/kingpin-QSG-DK.
s Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta kontakt med SureFire 
supportteam - www.surefire-gaming.com/support. Gå til www.surefire-gaming.
com/kingpin-QSG-NO for å se en brukerhåndbok på ditt eget morsmål.
     Kontakta SureFires supportteam och du har några frågor om den här 
produkten – www.surefire-gaming.com/support. Gå till www.surefire-gaming.com/
kingpin-QSG-SE för att hitta en bruksanvisning på ditt modersmål.
u Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota yhteyttä SureFire-tukitiimiin – 
www.surefire-gaming.com/support. Käyttöopas on saatavilla eri kielillä osoitteessa 
www.surefire-gaming.com/kingpin-QSG-FI.


