 العربية- AR
Magyar - HU
Polski - PL
Românâ - RO
Русский - RU
Українська - UK

ادفع لأعلى لفتح باب البطارية وأدخل البطاريات على النحو الموضح.

إقران الماوس مع جهاز يعمل بنظام التشغيل :Windows
أ:علىالجانبالسفليمنالماوس،اضغطباستمرارعلىزرالتوصيللمدة3
ثوان .يشير ضوء  LEDالوامض إلى وضع الإقران.
انتقلإلى:الإعدادات>تغييرإعداداتالكمبيوتر>الكمبيوتروالأجهزة>
 .Bluetoothحدد ماوس المصمم > اضغط على إقران.
اتبع تعليمات الجهة المصنعة للأجهزة الأخرى.

AR

إقران لوحة المفاتيح مع جهاز يعمل بنظام التشغيل :Windows
أ:علىالجانبالسفليمنلوحةالمفاتيح،اضغطباستمرارعلىزرالتوصيل
لمدة  3ثوان .يشير ضوء  LEDالوامض إلى وضع الإقران.
انتقلإلى:الإعدادات>تغييرإعداداتالكمبيوتر>الكمبيوتروالأجهزة>
مفتاحا
.Bluetoothحددلوحةمفاتيحالمصمم>اضغطعلىإقران،أدخل
ً
خاصا عند المطالبة.
ً
اتبع تعليمات الجهة المصنعة للأجهزة الأخرى.

Felfelé nyomva nyissa ki az elemrekesz fedelét, és
helyezze be az elemeket a képnek megfelelően.

Az egér párosítása Windows-eszközzel:
A. Nyomja le az egér alján található párosítási gombot 3
másodpercre. A LED jelzőfény villogása jelzi a párosítási
üzemmódot.
B. Válassza a Beállítások > Gépház > Gép és eszközök > Bluetooth
lehetőséget. Jelölje ki a Designer Mouse eszközt, és nyomja meg
a Párosítás gombot.
Más eszközök esetében kövesse a gyártó útmutatását.

HU

Nyissa ki az elemrekeszt a fedél eltolásával
Helyezze be az elemeket azonos állásban

A billentyűzet párosítása Windows-eszközzel:
A. Nyomja le a billentyűzet oldalán található párosítási gombot
3 másodpercre. A LED jelzőfény villogása jelzi a párosítási
üzemmódot.
B. Válassza a Beállítások > Gépház > Gép és eszközök > Bluetooth
lehetőséget. Jelölje ki a Designer Keyboard eszközt, nyomja
meg a Párosítás gombot, és adja meg a hozzáférési kulcsot a
megjelenő panelen.
Más eszközök esetében kövesse a gyártó útmutatását.

Naciśnij do góry, by otworzyć pokrywę
baterii. Włóż baterie jak pokazano.

Połącz mysz z urządzeniem z systemem Windows:
A: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk łączenia na
spodzie myszy. Migająca dioda LED wskazuje tryb parowania.
Wybierz opcje: Ustawienia > Zmień ustawienia komputera >
Komputer i urządzenia > Bluetooth. Wybierz opcję Designer
Mouse > naciśnij Paruj.
W przypadku innych urządzeń postępuj zgodnie z instrukcjami
ich producenta.

Naciśnij do góry, by otworzyć pokrywę baterii.
Włóż baterie, zachowując biegunowość.

Połącz klawiaturę z urządzeniem z Windows:
A. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk łączenia z boku
klawiatury. Migająca dioda LED wskazuje tryb parowania.
B. Wybierz opcje: Ustawienia > Zmień ustawienia komputera
> Komputer i urządzenia > Bluetooth. Wybierz opcję Designer
Keyboard > naciśnij Paruj, po wyświetleniu monitu wpisz kod.
W przypadku innych urządzeń postępuj zgodnie z instrukcjami
ich producenta.

PL

Împingeţi în sus pentru a deschide compartimentul pentru
baterii şi introduceţi bateriile aşa cum este indicat.

Asociaţi mouse-ul cu dispozitivul Windows:
A. Ţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul de asociere de pe
partea inferioară a mouse-ului. Aprinderea intermitentă a LED-ului
indică modul de asociere.
B. Accesaţi: Settings > Change PC Settings > PC and Devices >
Bluetooth. Selectaţi Designer Mouse > Apăsați Pair.
Urmaţi instrucţiunile producătorilor pentru alte dispozitive.

Glisaţi capacul compartimentului pentru baterii
pentru a-l deschide.
Introduceţi bateriile cu aceeaşi orientare.

RO

Asociaţi tastatura cu dispozitivul Windows:
A. Ţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul de asociere de pe
partea laterală a tastaturii. Aprinderea intermitentă a LED-ului
indică modul de asociere.
B. Accesaţi: Settings > Change PC Settings > PC and Devices
> Bluetooth. Selectaţi Designer Keyboard > Apăsați Pair şi
introduceţi codul de acces atunci când vi se solicită.
Urmaţi instrucţiunile producătorilor pentru alte dispozitive.

Сдвиньте крышку аккумулятора вверх,
вставьте батарейки как показано на схеме.

Соедините мышь с устройством Windows.
A. На нижней поверхности мыши нажмите и удерживайте
кнопку привязки в течение 3 секунд. Мигающий светодиодный
индикатор означает, что режим соединения включен.
B. Перейдите в раздел Параметры > Изменить параметры ПК
> ПК и устройства > Bluetooth. Выберите «Designer mouse/
дизайнерская мышь» > нажмите кнопку «Соединить».
На других устройствах следуйте инструкциям изготовителей.

Сдвиньте крышку крышку аккумулятора.
Вставьте аккумуляторы таким же образом.

RU

Соедините клавиатуру с устройством Windows.
A. На боковой поверхности клавиатуры нажмите и
удерживайте кнопку привязки в течение 3 секунд. Мигающий
светодиодный индикатор означает, что режим соединения
включен.
Перейдите в раздел Параметры > Изменить параметры ПК >
ПК и устройства > Bluetooth. Выберите «Designer keyboard/
Дизайнерская клавиатура» > нажмите кнопку «Соединить»,
при запросе введите ключ доступа.
На других устройствах следуйте инструкциям изготовителей.

Потягніть угору, щоб відкрити кришку батарейного відсіку, і вставте
батареї, як показано.

Щоб створити пару між мишею та пристроєм Windows, виконайте
наведені нижче дії.
А. На зворотному боці миші натисніть і утримуйте кнопку зв’язування
протягом 3 секунд. Миготіння світлодіодного індикатора вказує на
перехід у режим створення пари.
B. Послідовно перейдіть: «Настройки» >«Змінити настройки ПК» > «ПК
та пристрої» > «Bluetooth». Виберіть «Миша Designer» > «Натисніть
«Створити пару»».
Щоб створити пару з іншими пристроями, дотримуйтесь інструкцій їхніх
виробників.

Посуньте кришку батарейного відсіку, щоб відкрити його.
Вставте батареї в однаковому напрямку.

UK

Щоб створити пару між клавіатурою та пристроєм Windows,
виконайте наведені нижче дії.
A. Збоку клавіатури натисніть і утримуйте кнопку зв’язування протягом
3 секунд. Миготіння світлодіодного індикатора вказує на перехід у
режим створення пари.
B. Послідовно перейдіть: «Настройки» >«Змінити настройки ПК» > «ПК
та пристрої» > «Bluetooth». Виберіть «Клавіатура Designer» > «Натисніть
«Створити пару»» та введіть код доступу, коли з’явиться повідомлення
із запитом.
Щоб створити пару з іншими пристроями, дотримуйтесь інструкцій їхніх
виробників.

