
Instrukcja obsługi 
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*Oznacza kolor urządzenia

bezprzewOdOwa
KLawIaTUra gamIngOwa
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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem 
użytkowania urządzenia.
1. niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat 

i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby 
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie 
nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny 
sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. dzieci nie 
powinny bawić się sprzętem. dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać 
czyszczenia i konserwacji sprzętu.

2. zasięg działania bezprzewodowej technologii bluetooth wynosi około 
10m, jednak może się różnić w zależności od otoczenia (ściany, metalowe 
przedmioty, urządzenia).

3. produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe.
4. nie należy ingerować w konstrukcję urządzenia.
5. Urządzenie emituje energię elektromagnetyczną. należy unikać kontaktu 

z innymi urządzeniami elektronicznymi, ponieważ może mieć to wpływ na 
ich prawidłowe działanie.

6. nie używać urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub innymi 
elektronicznymi biostymulatorami.

7. nie narażać urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur: 
poniżej 0°C lub powyżej 40°C.

8. nie używać urządzenia w zapylonych pomieszczeniach i nie przechowywać 
w pobliżu lub na gorących powierzchniach.

9. Urządzenie nie daje gwarancji nawiązania połączenia ze wszystkimi 
urządzeniami bluetooth. wszystkie urządzenia muszą być zgodne ze 
standardem bluetooth, a ich specyfikacja techniczna powinna umożliwiać 
połączenie się z innymi urządzeniami.

10. nie narażać urządzenia na silne wstrząsy.
11. wszelkie naprawy należy zlecać producentowi, autoryzowanemu punktowi 

serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
12. Używanie baterii litowo-jonowych wiąże się z pewnym ryzykiem. należy 

być świadomym ryzyka nieprawidłowego działania, pożaru i obrażeń ciała 
podczas nieprawidłowego użytkowania baterii.
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13. w przypadku wyczucia specyficznego zapachu lub zauważenia dymu 
wydobywającego się z baterii, należy natychmiast odłączyć urządzenie, 
jeśli to możliwe, oraz odsunąć się na bezpieczną odległość.

14. Jeśli akumulator zacznie przeciekać, należy unikać kontaktu ze skórą lub 
oczami. w przypadku kontaktu należy przemyć miejsce wodą i zwrócić 
się o pomoc do lekarza.

15. nie wolno ładować urządzenia z uszkodzonym akumulatorem.
16. Ładowanie urządzenia powinno odbywać się w zakresie temperatur 

15-25°C.
17. aby zapobiec uszkodzeniu klawiatury, niezalecane jest spożywanie 

pokarmów oraz napojów bezpośrednio nad urządzeniem.

WPROWAdZENIE
dziękujemy za zaufanie, jakim nas państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Mad dog.  
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni państwu dużo radości i satysfakcji 
z jego użytkowania.

NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI I jEj PRZESTRZEGAć!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.

OPIS URZądZENIA
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1. włącznik.
2. Odbiornik USb.
3. wyciągane nóżki.
4. antypoślizgowe podkładki.
5. wejście USb-C.
6. przewód USb-C.
7. wyciągacz do nakładek.
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model gK850*
rodzaj klawiatury mechaniczna
rodzaj przełączników gateron g pro red
Liczba przycisków 61
Żywotność przycisków 50 milionów kliknięć
pełny anty-ghosting Tak
rollover n-Key
podświetlenie rgb
Ilość trybów podświetlenia 20
Średni czas pracy do 12 godzin **
Czas ładowania do 5 godzin
Tryb bezprzewodowy bluetooth, 2.4 gHz
Tryb przewodowy USb-C
wersja bluetooth 5.0
zakres częstotliwości transmisji 2402-2480 mHz
maksymalna moc transmisji 1.60 dbm
akumulator Li-ion 1900 mah
zasilanie 5.0V  0.25a
Kompatybilność winsows 98/Xp/me/Vista/win7/win8/win10/android

dANE TECHNICZNE

*Oznacza kolor urządzenia.
**Czas pracy jest silnie uzależniony od trybu oraz jasności podświetlenia, tak jak częstotliwości 
naciskania klawiszy.

PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. włącz klawiaturę przełącznikiem znajdującym się na odwrocie urządzenia. 
2. wybierz jedną z 3 opcji połączenia.

1) Połączenie przewodowe.
za pomocą przewodu USb-C dołączonego do zestawu podłącz klawiaturę do komputera. aby włączyć 
tryb przewodowy użyj kombinacji klawiszy Fn + Tab. Jeśli klawisz Tab nie jest podświetlony na biało, 
klawiatura znajduje się w trybie przewodowym.
2) Tryb bezprzewodowy 2.4 GHz.
na odwrocie klawiatury znajdziesz odbiornik dla trybu 2.4 gHz. podłącz go do komputera, po czym użyj 
kombinacji klawiszy Fn + Tab. Jeśli klawisz Tab jest podświetlony na biało, klawiatura znajduje się w 
trybie bezprzewodowym. następnie naciśnij jednocześnie Fn + r. Klawiatura zacznie wyszukiwanie 
odbiornika, co będzie sygnalizować migającym zielonym podświetleniem klawisza r. po sparowaniu 
klawisz zgaśnie.
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3) Tryb bezprzewodowy Bluetooth.
aby połączyć się z innym urządzeniem poprzez tryb bluetooth uruchom tryb bezprzewodowy w 
klawiaturze, naciskając Fn + Tab. w trybie bluetooth możesz połączyć się z 3 różnymi urządzeniami. 
wybierz jeden z 3 dostępnych kanałów bluetooth, nacikając Fn + Q, Fn + w, Fn + e. aby wejść w tryb 
parowania naciśnij Fn + p. Jeżeli klawiatura nie była parowana z innym urządzeniem na danym kanale, 
funkcja ta włączy się automatycznie. wyszukaj następnie klawiaturę „gK850 5.0” z dostępnych urządzeń 
bluetooth (lub „gK850 3.0” dla urządzeń obsługujących starszą wersję bluetooth) oraz sparuj je.

3. Jeśli chcesz ponownie sparować klawiaturę z jakimś urządzeniem, znajdując się w trybie 
bezprzewodowym na konkretnym kanale bluetooth, użyj kombinacji Fn + p.

OBSłUGA URZądZENIA
1. Połączenie klawiatury

Skrót klawiszowy Efekt
Fn + Tab włącz/wyłącz tryb bezprzewodowy
Fn + Q | Fn + w | Fn + e wybierz kanał bluetooth
Fn + r wybierz połączenie 2.4 gHz
Fn + p ponowne parowanie

Skrót klawiszowy Efekt
Fn + X włącz/wyłącz podświetlenie
Fn + \ zmień animacje podświetlenia
Fn + enter zmień kolor podświetlenia*
Fn + [ zmniejsz jasność podświetlenia
Fn + ] zwiększ jasność podświetlenia
Fn + ; zmniejsz prędkość animacji podświetlenia
Fn + ‘ zwiększ prędkość animacji podświetlenia

2. Podświetlenie klawiatury

Jeśli w trybie bezprzewodowym żaden klawisz nie zostanie użyty przez 1 minutę, podświetlenie wyłączy 
się. proces ma na celu oszczędzanie baterii.
*niektóre tryby podświetlenia zostały stworzone wyłącznie do działania w trybie wielokolorowym. nie 
ma w nich możliwości zmiany koloru podświetlenia.
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3. Klawisze funkcyjne oraz klawisze specjalne

4. Funkcje dodatkowe klawiatury
-Funkcja czcionki laserowej – włączenie tej funkcji spowoduje zamianę klawiszy specjalnych z klawiszami 
standardowymi. dzięki temu możesz używać klawiszy specjalnych bez użycia przycisku funkcyjnego, a 
z jego pomocą używać standardowych klawiszy.
-Funkcja zamiany strzałek – włączenie tej funkcji spowoduje zamianę klawiszy strzałek ze standardowymi 
klawiszami. dzięki temu możesz używać klawiszy strzałek bez użycia przycisku funkcyjnego, a z jego 
pomocą możesz używać standardowych klawiszy.
-Blokowanie klawisza Windows – po aktywowaniu danej funkcji możesz zablokować klawisz windows 
i zapobiec jego przypadkowej aktywacji.

Skrót klawiszowy Efekt
Fn + esc |Fn + Lewy Shift + esc ` | ~
Fn + 1 F1
Fn + 2 F2
Fn + 3 F3
Fn + 4 F4
Fn + 5 F5
Fn + 6 F6
Fn + 7 F7
Fn + 8 F8
Fn + 9 F9
Fn + 10 F10
Fn + 11 F11
Fn + 12 F12
Fn + U print Screen
Fn + I Scroll Lock
Fn + O pause
Fn + J Insert
Fn + K Home
Fn + L page Up
Fn + m delete
Fn + , end
Fn + . page down
Fn + / ↑
Fn + prawy alt
Fn + prawy Ctrl
Fn + →
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5. Oznaczenia włączonych funkcji klawiatury

-Resetowanie klawiatury – jeśli chcesz zresetować urządzenie przytrzymaj klawisze Fn + Spacja przez 
3 sekundy. potrójne mignięcie klawiatury na biało potwierdzi zresetowanie urządzenia.

Skrót klawiszowy Efekt
Fn + Lewy Ctrl włącz/wyłącz funkcję czcionki laserowej
Fn + prawy Shift (przytrzymaj 3 sekundy) włącz/wyłącz funkcję zamiany strzałek
Fn + Spacja (przytrzymaj 3 sekundy) zresetuj urządzenie do ustawień fabrycznych
Fn + win zablokuj/Odblokuj klawisz windows

Klawisz Podświetlenie Znaczenie
Tab brak Tryb przewodowy

białe Tryb bezprzewodowy
Caps brak Caps Lock wyłączony

białe Caps Lock włączony
Lewy Ctrl brak Funkcja czcionki laserowej wyłączona

białe Funkcja czcionki laserowej włączona
win brak Klawisz windows odblokowany

białe Klawisz windows zablokowany
Spacja Czerwone niski poziom naładowania

niebieskie Ładowanie
zielona Klawiatura naładowana

Klawisze strzałek potrójne mignięcie na czerwono przełączenie trybu strzałek
Q miganie na niebiesko wybrany 1 kanał trybu bluetooth, wyszukiwanie 

połączonego urządzenia
w miganie na niebiesko wybrany 2 kanał trybu bluetooth, wyszukiwanie 

połączonego urządzenia
e miganie na niebiesko wybrany 3 kanał trybu bluetooth, wyszukiwanie 

połączonego urządzenia
r miganie na zielono wybrano połączenie 2.4gHz, wyszukiwanie odbiornika
p miganie na biało parowanie trybu bezprzewodowego
Cała klawiatura potrójne mignięcie na biało przywrócono ustawienia fabryczne

USTAWIENIA STEROWNIKA
pobierz plik instalacyjny do sterownika ze strony internetowej https://maddog.pl/wsparcie i zainstaluj 
oprogramowanie.
po otworzeniu sterownika masz możliwość zmiany podświetlenia, przypisania klawiszy oraz dodawania 
makr dla klawiatury.
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1. wybierz główną zakładkę.
2. wybierz profil – zmieniane ustawienia będą zapisywane pod dany profil, tak aby możliwa była ich 

szybka zmiana. profile możesz dodawać, usuwać jak i edytować.
3. podgląd na klawiaturę.
4. Ustawienia podświetlenia klawiatury.

możesz wybierać pomiędzy różnymi trybami podświetlenia, jasnością, prędkością animacji oraz 
kolorem. wyjątkiem jest podświetlenie „Tryb gracza”. w tym trybie możesz wybrać na jaki kolor mają 
podświetlić się poszczególne klawisze, które wybierasz na podglądzie klawiatury powyżej (3). za 
pomocą przycisku cofania (7) możesz cofnąć wprowadzone zmiany.

1
2

3

4 7

3

5 7
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5. w drugiej zakładce masz dostęp do edytowania przypisywania klawiszy.  
na podglądzie klawiatury (3) wybierz klawisz, który chcesz edytować. następnie wybierz akcję, która 
ma zostać wykonana za jego pomocą. przy dodawaniu skrótu klawiszowego, który miałby zostać 
wykonany możesz wprowadzić go na klawiaturze lub skorzystać z ikonki klawiatury znajdującej się 
po prawej stronie. aby usunąć wprowadzone zmiany naciśnij przycisk cofania (7).

6. Ostatnia zakładka poświęcona jest dodawaniu makr dla klawiatury. 
aby je stworzyć dodaj nowe oraz je nazwij. następnie wybierz stworzone makro z listy, po czym możesz   

         je nagrać lub modyfikować. makra można przypisywać do konkretnych klawiszy w poprzedniej zakładce.

łAdOWANIE
Jeśli klawisz spacji w klawiaturze jest podświetlony na czerwono oznacza to, że klawiatura ma niski poziom 
naładowania baterii i należy ją podłączyć do ładowania.
aby naładować klawiaturę podłącz ją do portu USb komputera lub ładowarki o zgodnych parametrach 
znajdujących się na tabliczce znamionowej urządzenia. Użyj przewodu USb-C znajdującego się w zestawie. 
Kiedy klawiatura jest ładowana klawisz spacji jest podświetlony na niebiesko.
O naładowaniu klawiatury do pełna powiadomi cię zielony kolor podświetlenia klawisza spacji.

UWAGA ! ZUŻyCIE AKUMUlATORA POdCZAS EKSPlOATACjI URZądZENIA jEST NATURAlNyM 
ZjAWISKIEM. ABy UTRZyMAć AKUMUlATOR W dOBREj KONdyCjI I WydłUŻyć jEGO ŻyWOTNOść 
NAlEŻy STOSOWAć SIę dO PONIŻSZyCH ZAlECEŃ:
1. nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.

6
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3. przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładowuj go 
co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, 
rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. 
pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem 
lub utratą jego właściwości.

4. przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze 
ładuj go do pełna. 

5. po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić 

do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

CZySZCZENIE I KONSERWACjA
Klawiaturę należy regularnie czyścić z kurzu i zanieczyszczeń. aby ułatwić czyszczenie, skorzystaj z 
dołączonego do zestawu ściągacza przycisków, aby je bezpiecznie zdemontować.
1. przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz klawiaturę i odłącz ją od ładowania.
2. przetrzyj klawiaturę suchą ściereczką.
3. możesz również przedmuchać klawiaturę za pomocą sprężonego powietrza w butelce.

PROBlEMy I ROZWIąZANIA
PROBlEM MOŻlIWA PRZyCZyNA ROZWIąZANIE

Klawiatura nie działa. Klawiatura jest rozładowana. naładuj klawiaturę.
Klawiatura nie działa 

bezprzewodowo.
nieprawidłowy sposób 
konfiguracji urządzenia.

Sparuj urządzenie ponownie, 
stosując się do instrukcji.

podświetlenie nie działa. nowe połączenie 
bezprzewodowe.

naciśnij kombinację Fn+X, aby 
włączyć podświetlenie.

podświetlenie klawiatury samo 
się wyłącza.

podświetlenie klawiatury 
wygasza się po minucie 
bezaktywności w trybie 

bezprzewodowym w celu 
oszczędzania energii.

aby uruchomić podświetlenie 
urządzenia na stałe należy 
połączyć się poprzez tryb 

przewodowy.

Funkcje klawiszy nie działają 
standardowo.

włączono jedną z dodatkowych 
funkcji klawiatury.

wyłącz dodatkową funkcję 
klawiatury lub przywróć klawiaturę 

do ustawień fabrycznych 
przytrzymując Fn+Spacja.

Klawisz zacina się. przełączniki w klawiaturze są 
brudne.

wyczyść klawiaturę, używając 
sprężonego powietrza.
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dEKlARACjA
arT-dOm Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że klawiatura bezprzewodowa gK850* jest zgodna z odnośnymi 
wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/Ue i innym unijnym 
prawodawstwem harmonizacyjnym. pełny tekst deklaracji zgodności Ue jest dostępny pod następującym 
adresem:
www.artdom.net.pl/deklaracja/gK850/

EKOlOGICZNA I PRZyjAZNA dlA śROdOWISKA UTylIZACjA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z dyrektywą parlamentu europejskiego i rady 2012/19/Ue z dnia  
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (weee), symbolem przekreślonego 
kontenera na odpady:

nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować 
się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMóC CHRONIć śROdOWISKO!
właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCjI
1. arT-dOm Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia 

do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  w wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,  

termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.  produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa 

domowego.
6. gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji 

producenta,
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Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  
przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-dOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, 
akcesoria,

e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz 
instruktażu.

7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 
napraw nadal występują w nim wady.

8. wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka 
sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. niespełnienie tych warunków może 
spowodować nieuznanie gwarancji.

9. powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium polski.
11. warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie 

dowodu zakupu.

 
UWAGA!
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.




