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Thank you for purchasing our products!
Please read this manual before using the product.

Focusing on quality at competitive prices, nJoy
designs consumer products for a better and
enjoyable way into the digital world.

CM120WR offers you the perfect combination between classic
and modern. The classic and simple design is just a cover for all the
multimedia functions this keyboard and mouse combo has to offer.
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Initial startup

Step 1. Plug the USB connector of both keyboard and mouse to the
USB port of your computer.

Step 2. The computer will detect and install the keyboard and mouse
automatically.

Step 3. When the installation completes the keyboard and mouse are
ready to use.
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Keyboard function key description
Open e-mail

Opens the default e-mail program

Home

Opens the default Internet browser at the
default home page

Play/Pause

Plays or Pauses the media file in use

Volume Down

Lowers the volume

Volume Up

Raises the volume

Previous Track

Goes to the previous media file in playlist

Next Track

Goes to the next media file in playlist

Mute

Turns the computer`s sound on/off

Media Select

Opens the default CD audio player

My Computer

Opens My Computer

Calculator

Opens the Calculator

English

Opens My Favorites folder

Română

My Favorites

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment
(Applicable in the European Union and other European countries with
separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be
treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused
by inappropriate waste handling of this product.
The recycling of materials will help to conserve natural resources.
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Mulțumim pentru că ați ales produsele noastre!
Vă rugăm citiți manualul de utilizare înainte de a pune în
funcțiune acest produs.

Concentrându-se pe calitate la prețuri accesibile,
nJoy realizează produse de consum pentru a facilita
accesul la o lume digitală mai bună și mai plăcută.

CM120WR va ofera combinatia perfecta intre clasic si modern.
Aspectul clasic si elegant al acestui kit e doar legatura dintre functiile
multimedia pe care tastatura si mouse-ul vi le pot oferi.
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Prima pornire

Pasul 1. Conectați tastatura și mouse-ul la portul USB al computerului.
Pasul 2. Computerul va detecta și instala tastatura și mouse-ul
automat.

Pasul 3. Când instalarea este completă tastatura și mouse-ul sunt
pregătite pentru utilizare.
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Prezentarea tastelor multimedia
Deschide e-mail

Deschide programul implicit de e-mail

Acasă

Deschide browserul implicit pe pagina
”Acasă”

Favorite

Deschide pagina cu paginile favorite

Pornit/Pauză

Pornește sau pune pe pauză fișierul
multimedia deschis

Volum scăzut

Scade volumul

Redă fișierul multimedia următor

Mut

Opește sunetul

pornire multimedia

Deschide player-ulmultimedia implicit

Computerul meu

Deschide directorul Computerul meu

Calculator

Deschide Calculatorul

Română

Melodia următoare

English

Volum crescut
Crește volumul
Concentrându-se
pe calitate
la prețuri accesibile,
nJoyMelodia
realizează
produseRedă
de consum
pentru a facilita
anterioară
fișierul multimedia
anterior
accesul la o lume digitală mai bună și mai plăcută.

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi
(Se aplică pentru ţările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări
europene cu sisteme de colectare separată).
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs
nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer.
El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.
Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la prevenirea
posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătații umane, care ar fi putut
surveni daca produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător.
Reciclarea materialelor vă ajută la conservarea resurselor naturale.
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