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USER MANUALGAMING KEYBOARD CI-1129 CKB-1129-CS ·

Before putting this product into operation, please read carefully all the instructions, even if you are already familiar with using similar 
products. Use the product only as described in this manual. Keep this manual in case you need it for future reference.

The electronic version of this user manual can be downloaded on the website 
www.connectit-europe.com.

We recommend keeping the original packaging of the product, invoice and warranty certifi cate at least for the time the warranty is valid. 
When shipping the product, we recommend using the original packaging that the product was delivered in that will provide the best 
protection for it from being damaged during transport.

1 Specifi cation
 LED illumination (use in low light conditions)
 12 multimedia keys
 19 anti-ghost keys
Height-adjustable
 Standard keyboard layout
 Easy Plug & Play installation
 Cable length: 180 cm
USB 1.1 and higher

Compatibility:
Operating system: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 and Mac OS

This product is compatible with Mac OS although some features unsupported by Mac OS may not work properly.

2 Installation
Plug the USB cable into an available USB port on your computer and wait for the drivers to install.

3 Overview
Anti-Ghosting function

Anti-Ghosting prevents phantom key presses.

Windows lock key

The Windows key can be locked or unlocked using the Fn + F11 or Fn + Windows keyboard shortcut.
This function is very important for avid gamers as it prevents unintentional menu selection by pressing the Windows key during the game.

Illumination
Gaming keyboard BATTLE RNBW EDITION has 3 different backlight color variations that you can switch between with the backlight key  .
Backlight intensity settings

Increase Fn + PgUp

Decrease Fn + PgDn
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Multimedia functions

Activate multimedia functions with key shortcuts in combination with the Fn key.

1. Music player
2. Volume (-)
3. Volume (+)
4. Mute sound
5. Stop
6. Previous track
7. Play/Pause
8. Next track
9. E-mail client
10. Web browser
11. Windows key lock
12. Keyboard

4 Troubleshooting
We recommend connecting this device straight to a USB port on your computer.
 If this device is plugged in to a USB hub, make sure that the USB hub and the USB port to which it is connected can provide this 

device and other devices connected to the same USB hub with enough power.  
 Alternatively, we recommend using an external power source with the USB hub (if the USB hub supports such functionality).

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as 
household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electron-
ic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your prod-
ucts to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable 
natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could 
be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection 
center for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fi nes.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local 
government departments or from your seller.

This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.
EU declaration of conformity is available on www.connectit-europe.com.
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Vor Inbetriebnahme dieses Produkts lesen Sie bitte sorgfältig die komplette Anleitung zu dessen Benutzung, und das auch für den Fall, 
dass Sie mit der Verwendung eines Produkts ähnlicher Bauart vertraut sind. Benutzen Sie das Produkt nur auf die Art und Weise, wie in 
dieser Anleitung beschrieben. Bewahren Sie diese Anleitung für den weiteren Verwendungsbedarf gut auf.

Diese Benutzungsanleitung können Sie auch in elektronischer Version herunterladen auf der Webseite: www.connectit-europe.com.

Mindestens für die Dauer der Garantielaufzeit ist die Aufbewahrung der Originalverpackung des Produkts, des Kaufbelegs sowie des 
Garantieblatts (falls mitgeliefert) zu empfehlen. Beim Transport empfehlen wir das Produkt zurück in die Originalverpackung zu legen, in 
der es geliefert wurde und die es am besten gegen Beschädigungen beim Transport schützt.

1 Spezifi kation
 LED-Hintergrundbeleuchtung (Verwendung bei schlechteren Lichtverhältnissen)
 12 Multimedia-Tasten
 19 Anti-ghost Tasten
Höhenverstellbar
 Klassische Anordnung der Tasten
 Einfache Installation durch Plug & Play
 Standard keyboard layout
 Easy Plug & Play installation

Kompatibilität:
 Betriebssystem: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 und Mac OS

Dieses Produkt ist kompatibel mit Mac OS obwohl einige Funktionen eventuell nicht funktionieren oder nicht von MacOS unterstützt werden.

2 Installation
USB-Kabel in einen freien USB-Port im PC einschieben und warten, bis die Installation der Driver abgeschlossen ist.

3 Übersicht
Funktion anti-ghosting

Die Funktion anti-ghosting beugt einer fehlerhaften Deutung bei mehreren gedrückten Tasten vor.

Sperren der Windows-Taste

Sperren oder Aufsperren der Windows-Taste mit der folgenden Tastenkombination: Fn + F11 oder Fn + Windows.
Diese Funktion werden vor allem leidenschaftliche Spieler begrüßen. Diese Taste verhindert ein unerwünschtes Aufrufen des jeweiligen 
Menüs nachdem die Windows-Taste während eines Spiels gedrückt wurde.

Hintergrundbeleuchtung

Die Spieltaste BATTLE RNBW EDITION hat 3 Farbvarianten der Hintergrundbeleuchtung, zwischen denen Sie mittels der Taste    wählen.
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Einstellung der Intensität der Hintergrundbeleuchtung

Erhöhung Fn + PgUp

Verringerung Fn + PgDn

Multimedia-Funktionen

Die Multimedia-Funktionen aktivieren Sie durch die Tastenabkürzungen in Kombination mit der Taste Fn.

1. Musik-Player
2. Lautstärke (-)
3. Lautstärke (+)
4. Ausblenden des Tons
5. Stopp
6. Vorherige Spur
7. Abspielen/Pause
8. Weitere Spur
9. E-Mail-Client
10. Webbrowser
11. Schloss der Windows-Taste (Winlock)
12. Kalkulator

4 Behebung von Schwierigkeiten
 Es wird empfohlen, dieses Gerät direkt an den USB-Port des Computers anzuschließen. 
 Beim Anschluss des Gerätes mittels eines USB-Hubs (Mehrfach-Port) vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr USB-Hub (Mehrfach-Port) 

und der USB-Port im Computer, an den er angeschlossen ist, in der Lage sind, ausreichenden Strom für die Versorgung aller an den 
USB-Hub angeschlossenen Geräte zu liefern. 

 Gegebenenfalls empfehlen wir, für den USB-Hub (Mehrfach-Port) eine externe Spannungsquelle zu verwenden, sofern der USB-Hub 
(Mehrfach-Port) dies ermöglicht.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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HINWEISE UND INFORMATIONEN ÜBER DIE VERWENDUNG GEBRAUCHTER VERPACKUNGSMATERIALIEN

Bringen Sie das Verpackungsmaterial an einen Ort, der von der Gemeinde zur Verbringung von Verpackungsmaterialien bestimmt ist.

ENTSORGUNG GEBRAUCHTER ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE

Dieses Symbol an den Produkten bzw. in den Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische 
Produkte nicht in die üblichen Siedlungsabfälle verbracht werden dürfen. Zur richtigen und ordnungsgemäßen Entsorgung 
und Verwertung übergeben Sie diese Produkte den dafür bestimmten Sammelstellen. In einigen EU-Staaten und in 
anderen europäischen Ländern haben Sie alternativ die Möglichkeit, die Produkte an den lokalen Händler beim Kauf eines 
ähnlichen neuen Produkts abzugeben. Mit der richtigen Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, die wertvollen 
natürlichen Ressourcen zu wahren und fördern den Schutz potentieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit, die infolge einer falschen Entsorgung von Abfällen auftreten könnten. Für nähere Informationen 
wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden oder an die nächste Sammelstelle. Bei falscher Entsorgung dieser Art von 
Abfällen können gemäß den nationalen Vorschriften Geldbußen verhängt werden.

Für die Unternehmen in den EU-Staaten

Zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder Lieferer.

Entsorgung in den übrigen Ländern außerhalb der EU

Dieses Symbol gilt in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bezüglich der 
Informationen über die richtige Art der Entsorgung an die lokalen Behörden oder an Ihren Fachhändler.

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinien.
Die EU-Konformitätserklärung fi nden Sie auf www.connectit-europe.com.
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Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě prostudujte celý návod k jeho použití, a to i v případě, že jste již obeznáme-
ni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Tento návod k použití 
uschovejte pro případ další potřeby.

V elektronické podobě si tento návod k použití můžete stáhnout na webové stránce www.connectit-europe.com.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku, doklad o nákupu a případně i záruční list, pokud byl dodán. 
V případě přepravy doporučujeme zabalit výrobek zpět do originálního balení, ve kterém byl dodán a který jej nejlépe chrání proti 
poškození při přepravě.

1 Specifi kace
 LED podsvícení (použití za zhoršených světelných podmínek)
 12 multimediálních kláves
 19 Anti-ghost kláves
 Výškově polohovatelná
 Klasické rozložení kláves
 Snadná instalace Plug & Play
 Délka kabelu: 180 cm
 Rozhraní USB 1.1 a vyšší

Kompatibilita:
Operační systém: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 a Mac OS

Produkt je kompatibilní s Mac OS, ale některé funkce produktu, které Mac OS nepodporuje, nemusí fungovat správně.

2 Instalace
Zasuňte USB kabel do volného USB portu počítače a vyčkejte na dokončení instalaci ovladačů.

3 Přehled
Funkce anti-ghosting

Funkce anti-ghosting zabraňuje chybné interpretaci více stisknutých kláves.

Uzamčení klávesy Windows

Klávesu Windows uzamknete nebo odemknete pomocí klávesové zkratky Fn + F11 nebo Fn + Windows.
Tato funkce je velice důležitá pro náruživé hráče. Brání totiž nechtěnému vyvolání příslušné nabídky stiskem klávesy Windows během hraní.

Podsvícení

Herní klávesnice BATTLE RNBW EDITION má 3 barevné varianty podsvícení, mezi kterými volíte pomocí klávesy   .
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Nastavení intenzity podsvícení

Zvýšení Fn + PgUp

Snížení Fn + PgDn

Multimediální funkce

Multimediální funkce aktivujete klávesovými zkratkami v kombinaci s klávesou Fn.

1. Hudební přehrávač
2. Hlasitost (-)
3. Hlasitost (+)
4. Ztlumení zvuku
5. Stop
6. Předchozí stopa
7. Přehrávat/Pauza
8. Další stopa
9. E-mailový klient
10. Webový prohlížeč
11. Zámek klávesy Windows (Winlock)
12. Kalkulačka

4 Odstraňování potíží
 Toto zařízení je doporučeno zapojovat přímo do USB portu počítače.
 Při zapojení zařízení přes USB hub (rozbočovač) se ujistěte, že váš USB hub (rozbočovač) a USB port v počítači, do kterého je připojen, 

je schopen dodávat dostatečný proud pro napájení všech zařízení připojených do stejného USB hubu (rozbočovače).
 Případně doporučujeme použít pro USB hub (rozbočovač) externí napájecí zdroj (pokud to USB hub (rozbočovač) umožňuje.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky ne-
smí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená 
sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky 
místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné 
přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném 
způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.
EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.connectit-europe.com.
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Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky, si prosím starostlivo prečítajte celý návod na použitie, a to aj v prípade, že ste už obozná-
mený s používaním výrobku podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na používanie. Tento návod 
k použitiu uchovajte pre prípad ďalšej potreby. 

V elektronickej podobe si tento návod na použitie môžete stiahnuť na webovej stránke www.connectit-europe.com

Minimálne po dobu záruky odporúčame uchovať originálne balenie výrobku, doklad o nákupe a prípadne aj záručný list, pokiaľ bol 
dodaný. V prípade prepravy odporúčame zabaliť výrobok späť do originálneho balenia, v ktorom bol dodaný, a ktorý ho najlepšie ochráni 
proti poškodeniu pri preprave.

1 Špecifi kácie
 LED podsvietenie (použitie pri zhoršených svetelných podmienkach)
 12 multimediálnych kláves
 19 Anti-ghost kláves
 Výškovo polohovateľná
 Klasické rozloženie kláves
 Jednoduchá inštalácia Plug & Play
 Dĺžka kábla: 180 cm
 Rozhranie USB 1.1 a vyššie

Kompatibilita:
Operačný systém: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 a Mac OS

Produkt je kompatibilný s Mac OS, ale niektoré funkcie produktu, ktoré Mac OS nepodporuje nemusia fungovať správne

2 Inštalácia
Zasuňte USB kábel do voľného USB portu počítača a počkajte na dokončenie inštalácie ovládačov.

3 Prehľad
Funkcia anti-ghosting 

Funkcia anti-ghosting zabraňuje chybnej interpretácii viacerých stlačených kláves.

Uzamknutie klávesy Windows

Klávesu Windows uzamknete alebo odomknete pomocou klávesovej skratky Fn + F11 alebo Fn + Windows.
Táto funkcia je veľmi dôležitá pre náruživých hráčov. Bráni nechcenému vyvolaniu príslušnej ponuky stlačením klávesy Windows v priebehu hrania.

Podsvietenie

Herná klávesnica BATTLE RNBW EDITION má 3 farebné varianty podsvietenia, medzi ktorými volíte pomocou tlačidla   .
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Nastavenie intenzity podsvietenia

Zvýšenie Fn + PgUp

Snížení Fn + PgDn

Multimediálne funkcie

Multimediálne funkcie aktivujete klávesovými skratkami v kombinácií s klávesom Fn.

1. Hudobný prehrávač
2. Hlasitosť (-)
3. Hlasitosť (+)
4. Stlmenie zvuku
5. Stop
6. Predchádzajúca stopa
7. Prehrávať/Pauza
8. Ďalšia stopa
9. E-mailový klient
10. Webový prehliadač
11. Zámok klávesy Windows (Winlock)
12. Kalkulačka

4 Odstraňovanie porúch
 Toto zariadenie je odporúčané zapájať priamo do USB portu počítača.
 Pri zapojení zariadenia cez USB hub (rozbočovač) sa uistite, že váš USB hub (rozbočovač) a USB port na počítači, do ktorého je pripo-

jený, je schopný dodávať dostatočný prúd pre napájanie všetkých zariadení pripojených do rovnakého USB hubu (rozbočovača).
 Prípadne odporúčame použiť pre USB hub (rozbočovač) externý napájací zdroj (ak to USB hub (rozbočovač) umožňuje.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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POKYNY A INFORMÁCIE O NARÁBANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obci k uloženiu odpadov.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky 
nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. K správnej likvidácií, obnove a recyklácií predajte tieto výrobky na určené 
zberné miesta. Alternatívne v niektorých zemiach Európskej únie alebo iných európskych zemiach môžete vrátiť svoje výrobky 
miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné 
prírodné zdroje a napomáhate prevencií potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo 
mať dôsledky z nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo od najbližšieho zberné-
ho miesta. Pri nesprávnej likvidácií tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v zemiach Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných zemiach mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únií. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom 
spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu. 

Tento výrobok splňuje všetky základné požiadavky a smernice EÚ, ktoré sa k nemu vzťahujú.
EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícií na www.connectit-europe.com.
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