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PL – NATEC GENESIS RX 55 – INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wstęp
Genesis RX33 jest wygodną klawiaturą dla graczy wyposażoną panel
podświetlenia oraz dodatkowe funkcje multimedialne.

Cechy
- Kompatybilna z systemami Windows XP/Vista/7
- Podświetlenie przycisków LED
- Specjalny przycisk funkcyjny, który umożliwia korzystanie z 9 dodatkowych
funkcji multimedialnych
- Opcja zablokowania/odblokowania klawisza Windows
- Minimalistyczny, cienki profil klawiatury

Funkcje multimedialne
Genesis RX33 umożliwia korzystanie z 9 dodatkowych funkcji aktywowanych
skrótem [Fn] + [Klawisz funkcji]. Lista funkcji została przedstawiona na
poniższym schemacie:
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Funkcja zablokowania klawisza Windows działa jako przełącznik między
dwoma trybami:
- Tryb gracza: klawisz Windows zablokowany, dioda wskazująca LED wł.
- Tryb zwykły: klawisz Windows odblokowany, dioda wskazująca LED wył.

Uwagi ogólne
Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonym bądź zawilgoconym
otoczeniu.
Upuszczenie, bądź uderzenie klawiatury może spowodować uszkodzenie
urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji i
mogą spowodować uszkodzenie produktu.
Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS. Jej celem jest
zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych, przenikających do
środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt
nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową
utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu
należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonano zakupu lub organem władzy lokalnej.
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EN – NATEC GENESIS RX 33 – USER MANUAL
Introduction
Genesis RX33 is a comfortable gaming keyboard with built-in backlight panel
and additional multimedia functions.

Features
-

Compatible with Windows XP/Vista/7 operation system
LED backlight
Special function key to provide 9 additional multimedia functions
Lock/unlock Windows key feature
Minimalistic, thin profile

Multimedia functions
Genesis RX33 provides 9 additional functions, which can be activated by
shortcut [Fn] + [Function key]. List of functions can be viewed on the schema
below:
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Lock Win key function works as a switch between two modes:
- Gaming mode: lock Win key, LED indicator on
- Regular mode: unlock Win key, LED indicator off

General
Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause
the product damage.
Do not use the product in low and high temperatures and in the dusty atmosphere.
Do not connect / disconnect the product to / from a computer when it is on.
The safe product, conforming to the EU requirements.
The product is made in accordance with RoHS European standard. The standard was issued
in order to decrease the amount of the electronic and electrical waste emitted into the
atmosphere.
The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not
home waste. You protect the environment when you recycle hazardous waste appropriately.
In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer
or a local authority.

