
PL - NATEC GENESIS R33 - SZYBKI START 
 

 

CECHY URZĄDZENIA: 

 Specjalna konstrukcja chroniąca klawisze przed 

zalaniem (otwory odprowadzające wodę), 

 Wysoki skok klawiszy zapewniający precyzję 

działania, 

 Wyróżnione klawisze dla graczy, 

 9 klawiszy multimedialnych, 

 Ergonomiczny kształt, 

 113 klawiszy, 

 Stabilne nóżki, 

 2,0m przewód, 

 Pozłacane złącze USB, 

 2 lata gwarancji.

 

OPIS PRZYCISKÓW 

1. Mój komputer, 

2. Przeglądarka WWW, 

3. Klient E-mail, 

4. Wyszukaj, 

5. Ulubione, 

6. Odtwórz/Pauza 

7. Wycisz, 

8. Ścisz, 

9. Podgłoś, 

10. Wyróżnione klawisze dla graczy. 

 

PODŁĄCZENIE KLAWIATURY 

 Włącz komputer, 

 Podłącz wtyk na przewodzie do wolnego portu USB w komputerze, 

 System operacyjny automatycznie zainstaluje sterowniki do klawiatury, 

 Klawiatura jest gotowa do użytkowania. 

 

UWAGI OGÓLNE 

 Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonym bądź zawilgoconym otoczeniu. 

 Upuszczenie, bądź uderzenie myszki 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. 

 

Więcej informacji na stronie: www.natec-europe.com. 

 

Niniejszym Impakt Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie NKG-0281 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami 

oraz innymi stosowanymi postanowieniami obowiązujących dyrektyw WE. Pełny tekst deklaracji CE można 

pobrać ze strony internetowej dystrybutora www.impakt.com.pl. 

 

 

 

http://www.natec-europe.com/
http://www.impakt.com.pl/


EN - NATEC GENESIS R33 - QUICK GUIDE 

 

 

PRODUCT FEATURES 

 Special design protect the keyboard from 

splashing wet, 

 High key caps design, sensitive reaction with 

great handfeel, 

 9 multimedia keys, 

 Orange gaming keys, 

 Ergonomic shape, 

 113 buttons , 

 Stable feets, 

 2,0m cable, 

 Gold plated USB connector, 

 2 years guarantee.

 

KEYS DESCRIPTION 

1. My computer, 

2. WWW browser, 

3. E-mail client, 

4. Zoom, 

5. My favourites, 

6. Play/Pause 

7. Mute, 

8. Volume down, 

9. Volume up, 

10. Orange gaming keys. 

 

MOUSE INSTALATION 

 Turn on your PC, 

 Connect the plug on the cable to USB port on PC, 

 The keyboard will be detected and automatically installed by operating system, 

 The keyboard should be ready for use. 

 

GENERAL INFORMATION 

 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. 

 

Visit our web site to get more information: www.natec-europe.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

CZ - NATEC GENESIS R33 
- RYCHLÝ PRŮVODCE 

1) INSTALACE ZAŘÍZENÍ: 
 Najd’te svobodný konektor USB, 
 Připojte klávesnici do počítače, 
 Klávesnice bude vypátrat a automaticky 

instalována operačním systémem, 
 Klávesnice by měla být připravená k práci. 

VŠEOBECNÍ POZNÁMKY: 
 Následkem neautorizovaných pokusů demontáže je 

ztráta záruky nebo poškození výrobku. 

 Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném 
nebo vlhkém prostředí. 

 Výrobek bezpečný, shodný s požadavky EU. 

 

 Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou 
RoHS, které účelem je snížení nebezpečných látek 
unikajících do prostředí, z elektrických a 
elektronických odpadů. 

 

 Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s 
těmto výrobkem nelze nakládat jak s domácím 
odpadem. Správným znehodnocením chráníte životní 
prostředí. Podrobné informace o recyklaci tohoto 
výrobku Vám poskytne prodejce nebo místní orgány 
státní správy. 

 

SK - NATEC GENESIS R33 
- RÝCHLY SPRIEVODCA 

1) INŠTALÁCIA ZARIADENIA  
 Zlokalizujte voľný port USB, 
 Pripojte klávesnicu k počítaču, 

 Klávesnica bude automaticky nájdená a 
nainštalovaná pomocou operačného systemu, 

 Klávesnica by mala byť pripravená na prácu. 
VŠEOBECNÉ POZNÁMKY 

 Následkom neautorizovaných pokusov demontáži je 
strata záruky alebo poškodenie výrobku. 

 Nepoužívajte zariadenie v horkom, studenom, 
prašnom alebo vlhkom prostredí. 

 Výrobok bezpečný, zhodný s požiadavkami EU. 

 
 Zariadenie je vyrobené v súladu s európskou normou 

RoHS, ktorej účelom je zníženie nebezpečných látok 

unikajúcich do prostredia, z elektrických a elektronických 

odpadov. 

 
 Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s 

týmto výrobkom nie je dovolené postupovať  ako s 

domácim odpadom. Správnym znehodnotením chránite 

životné prostredie. Podrobné informácie o recyklácií 

tohoto výrobku Vám poskytne predajca alebo miestne 

orgány štátnej správy. 

                                               

 


