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Introdução: Parabéns por por ter adquirido este produto. Aqui pode
encontrar informação sobre como utilizar este produto. Em todo o caso,
se necessitar de algum apoio adicional por favor contacte-nos através do
website www.1-Life.eu.

Introduction: Congratulations for getting this product . Here you can
find information on how to use this product. In any case, if you need any
kind of support please contact us through our website www.1-Life.eu.

Conteúdo da embalagem: Teclado; Guia do utilizador
Requisitos do Sistema
• PC ou computador portátil (IBM compatível)
• Interface de USB 1.1 ou 2.0
• Windows® 2000/ME/XP/Vista/7
Instalação do Teclado: Para utilizar o teclado, ligue o conector USB
padrão do cabo a uma porta USB disponível no seu computador. A função
plug-n-play (ligar e usar) fará a instalação automática. Está pronto a utilizar!
Assistência Técnica: Para questões de ordem técnica, por favor visite
www.1-Life.eu ou contacte-nos através de contact@1-Life.eu.
Garantia: Este produto tem garantia de 2 anos contra defeitos de
material e fabrico. Se apresentar defeitos durante esse período de tempo,
procederemos à sua reparação ou substituição. Para tal deve apresentar o
produto e o documento de compra na loja onde adquiriu este produto.
Esta garantia não cobre danos acidentais, desgaste ou perdas acidentais.
A 1-Life não se responsabiliza pela perda de, ou danos causados a,
um computador, programas, registos ou dados, nem por quaisquer
consequências acidentais. A utilização deste produto pressupõe a
aceitação dos termos da garantia.
Declaração de Conformidade: Este dispositivo foi produzido de
acordo com a diretiva R&TTE (99/5/EC). É um dispositivo de baixa potência,
para uso no escritório e em casa. Este produto pode ser usado em todos
os países da UE.
Reciclagem No final da vida útil deste produto, por favor coloque-o
num local apropriado para reciclagem. Está classificado como REEE de
Categoria 3.

package contents: Keyboard; User Guide
system requirements
• PC or laptop (IBM compatible)
• Interface USB 1.1 or 2.0
• Windows® 2000/ME/XP/Vista/7
keyboard setup: To use this keyboard, plug the USB standard
connector of the cable to an available USB port on your computer. Plug-nplay function will run an automatic setup. It’s ready to use!
technical assistance: Fo technical support please visit www.1-Life.eu
or contacte us through contact@1-Life.eu.
warranty: This product has a 2 year warranty against defects on
material and manufacturing. If it shows defects during this period, we will
procede to repair or replacement. In that case you should take this product
and a buying document in the shop were you bought it.
This warranty does not cover any accidental damage, using signs or
accidental lost. 1Life can not be held responsible for lost and/or damage to
any computer, application, registry or data or any accidental consequence.
By using this product you agree with the terms of this warranty.
conformity statement: This device was produced according to
directive R&TTE (99/5/EC). It’s a low power device, for office and home use.
This product is suitable to use in all EU countries.
Recycling At the end of life of the product, please put it in an
appropriate location for recycling. It’s a WEEE classified as Category 3.

