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Ръководство на потребителя за гейминг комплект Fury NFU-1370 с 

клавиатура + мишка + слушалки + подложка за мишка 

I. Спецификации на клавиатурата: 

▪ Размери: 480 x 225 x 30 мм 

▪ Тегло: 880 гр. 

▪ Конектор: USB 

▪ Брой клавиши: 104 

▪ Брой мултимедийни клавиши: 12 

 
II. Инсталация на клавиатурата: 

▪ Свържете клавиатурата към USB порт във Вашия компютър. 

▪ Системата ще инсталира драйвера автоматично. 

 
III. Спецификации на слушалките: 

▪ Ниво на звуково налягане: 108 dB 

▪ Честотен обхват на слушалките: 20 – 20 000 Hz 

▪ Импеданс: 32 Ohm 

▪ Чувствителност на микрофона: -56 dB 

▪ Конектор: 2 x 3,5 мм мини жак 

▪ Дължина на кабела: 1,8 м 
 

IV. Инсталация на слушалките: 

▪ Свържете слушалките в мини жак 

порт на компютъра Ви. 

▪ Операционната система 

автоматично разпознава 

устройството. 

 

V. Спецификации на мишката: 

▪ Тип сензор: Оптичен 

▪ Максимална резолюция: 1600 DPI 

▪ Максималното скорост на следене: 

24 ips  

▪ Брой на бутоните: 4 

▪ Размери: 117 x 66 x 38 мм 

▪ Тегло: 95 гр. 

 

VI. Инсталация на мишката: 

▪ Свържете мишката към USB порт на Вашия компютър. 

▪ Системата ще инсталира драйвера автоматично. 
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VII. Изисквания: 

▪ PC или устройство съвместимо с USB порт. 

▪ Windows® XP/Vista/7/8/10 

 

VIII. Гаранция: 

▪ 2 г. гаранция от производителя 

 

IX. Информация за безопасност: 

▪ Използвайте по предназначение. 

▪ Неправомерни ремонти или вземане на отделни части от устройството прави гаранцията 

невалидна и може да причини повреда на продукта. 

▪ Избягвайте да удряте или търкате с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до 

изтъркване на повърхността или други хардуерни повреди. 

▪ Не използвайте продукта при ниски и високи температури, в силни магнитни полета и във 

влажна или прашна среда. 

▪ Не изпускайте, не чукайте и не разклащайте устройството. Грубата работа може да го повреди. 

▪ Прорезите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация и не трябва да бъдат запушвани. 

Блокирането на отворите може да причини прегряване на устройството. 

 

X. Общи условия: 

▪ Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС. 

▪ Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт 

▪ Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен 

отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, 

които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в 

устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като 

рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за 

рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт. 

 

© FURY. Всички права са запазени. Името и логото на FURY и всички свързани продукти и имена на 

услуги, дизайнерски марки и слогани са търговски марки или регистрирани търговски марки на 

NATEC. Всички останали маркировки за продукти и услуги, съдържащи се тук, са търговските 

марки на съответните им собственици. 

 


