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Благодарим ви, че избрахте CHIROPTER 

Ние ви предлагаме по-добри устройства за писане.

С кабелната клавиатура CHIROPTER "CERBERUS" можете да работите по-бързо и по-

добре.

Спецификации: 

Модел MK10 

Цвят Черен 

Брой клавиши 104 

Мултимедийни клавиши 10 

Напрежение 5.0V DC 

Съвместимост USB 2.0 

Размери 490•2so•4omm 

Дължина на кабела 1.5m 

Основен материал ABS 

Нетно тегло 850g+5g 
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�ffi.: 

l!'t�: MK10 

�'e: �-e 
JUH!t•= 104pcs 

�)11:�nifi: 10pcs 

J@.5: 5.0VDC 

it!i/f□: USB 2.0 

R-t, 490•250•4omm 

�*= 1.5m 

:!:�Ju.�: ABS 

�;!: 850g+5g 
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Описание и основни функции 

Матиран
 панел 

Ергономичен дизайн
за опора на дланта 

Максимален живот на клавишите: 
8000000 натиска 

P3 

Условия за употреба 

Работна температура 

Допустима влажност 

Температура на съхранение 

Допустима влажност при съхранение 

Кабел 

Елементи 

Изолационно съпротивление 

Издръжливост на напрежение 

Сила на изтегляне 

Дължина на кабела 

Диаметър на кабела 
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Състояние 

DC250V,1 минута по-късно 

AC250V  за 1 минута 
Честота  50/60Hz 
Ток на задействане 2mA 
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DC250V 1min later 

AC250V for 1min 
�i8!J& 50/60Hz 
12ili.Jl!il! 2mA 

-6t - +46t 

10 % - 80%RH 

-20 C - +60 C 

-20C-60C 

Спецификации 

50M!.l или повече 

Без повреди и аварии 

3 kg 

150cm 

0.36 CM 

10 % • 80%RH 

-20 'C • +60'C 

-20'C-60'C 

50M0 or more 

3kg 

t50cm 

0. 36CM 

Съдържание на опаковката 

Клавиатура - брой 1 
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Инструкции за употеба - 1 брой 

Системни изисквания
PC Win2000/Win XP/WINME/Vista/Win7/Win8/Android/Linux/MAC 

Настройка на клавиатурата
Включете клавиатурата към свободен USB порт на компютъра. Windows-ът ви 

автоматично ще открие клавиатурата и ще инсталира подходящия драйвер.

Забележки 
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PC Win2000/Win XP,WINMENista/Win7/Win8/Android/Linux/MAC 
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Гаранционна карта

Уважаеми потребители, благодарим ви, че закупихте продукт на WESDAR.
За да ви осигурим по-добро обслужване, моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба.
Моля, запазете тази гаранционна карта.
Можете да се свържете с нас на имейл customercare@klt-tech.com, ако имате някакви въпроси.
Ние ще ви предоставим желаните от вас услуги с удоволствие.
Прочетете повече на www.i-wesdar.com
*Неизправности, причинени от неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

Име на клиент 

Информация за контакт 

Адрес за контакт 

Модел на продукт 

Дата на закупуване 

Номер на поръчка 

Място на закупуване 
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Мултимедийни контролни клавиши

1.  Избягвайте токов удар и пожар. Не докосвайте захранващия ключ и машината с мокри    
     ръце. 
2.  Не разливайте течностите (вкл. горещи такива) върху клавиатурата. 
    Не излагайте на пряка слънчева светлина и мокри места. В противен случай продуктът
    може да се повреди и това да повлияе на употребата му. 
    Моля, съхранявайте продуктите в суха и хладна среда. 
3.  Моля, не разглобявайте продукта по свое желание, тъй като неправилният ремонт
    може да доведе до риск за потребителя. 




