СХЕМА ЗБІРКИ

Ігровий стіл COUGAR MARS 120 це ергономічний дизайн та великий ігровий простір із
дивовижними світловими АRGB ефектами для покращення вашого ігрового досвіду.
Ми втілюємо ваші ігрові мрії та представляємо для вас унікальний ігровий стіл!
Величезний та ергономічний ігровий простір, захищений від подряпин.
Простора ігрова поверхня 120 см текстурована “під карбон” забезпечить вам достатньо місця
для ваших ігрових моніторів, ігрових клавіатур та інших ігрових девайсів. Ергономічні
конструкції, такі як вигнуті краї та закруглені кути подарують більше комфорту та подарують
найкращий ігровий досвід.
Багатофункціональність конструкції
За допомогою панелі управління ви можете легко керувати ПК та зручно підключати USB /
аудіопристрої. COUGAR Mars 120 покращує ваш ігровий досвід, а також стає справжнім ігровим
хабом для всіх ваших девайсів
Ефекти АRGB-підсвічування
MARS 120 забезпечує різні ефекти АRGB-освітлення, для максимального занурення в ігрову
атмосферу. Він також підтримує 5V з'єднання материнських плат з Asus Aura Sync, Gigabyte RGB
Fusion, MSI Mystic Light Sync та ASRock Polychrome Sync для синхронізації підсвічування.
Міцний сталевий каркас для максимальної стійкості
COUGAR MARS 120 виготовлений з загартованої сталевої рами для максимальної стійкості та
може витримувати навантаження до 150 кг. Це надає геймеру найбільшу зручність для
найкращих досягнень.
• Ергономічні вигнуті краї та закруглені кути.
• Eфекти ARGB-підсвічування.
• Підтримка 5-вольтового підключення ARGB до материнської плати (ASUS, ASRock, Gigabyte або
MSI).
• 2х USB 3.0 порти та аудіороз'єми.
• Кнопка живлення ПК, функція перезавантаження доступні на панелі управління.
• Дизайн поверхні «під карбон».
• Високоміцний зварений сталевий каркас для максимальної стійкості.

НАБІР ДЛЯ ЗБІРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назва товару:
Номер моделі:
Роз’єми:
Розміри:
Висота:

іігровий стіл COUGAR MARS 120
CGR-MARS 120
USB 3.0 x1 / USB 2.0 x1 / аудіороз'єми x2 / кнопка АRGB
125 (Ш) x 74 (Г) см / 49.2 (Ш) x 29.1 (Г) дюймів
81 см / 31.9 дюймів

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКТУ
Рік і місяць виготовлення продукції вказані в серійному номері продукту.
(Існує 2 способи визначення дати виготовлення, обидва способи описані нижче).
Після S/N: перші дві цифри означають рік, другі дві — місяць виготовлення.
Наприклад, S/N: H1702000001 означає, що товар був виготовлений у лютому 2017 року.
Після S/N: якщо присутні літери, то дві букви представляють цифри з таблиці нижче і означають рік, наступні дві
цифри - місяць виготовлення.
Наприклад, S/N: DAG02REVI000001 означає, що товар був виготовлений в лютому 2017 року.

Будь ласка, перед установкою частини С,
упевніться в правильності сторони.
Цією стороною вгору.

Переконайтеся, що 12 гвинтів
розташовані правильно, а потім надійно
зафіксуйте.

Якщо панель керування закріплена не рівно, вона сама
прийме правильне положення при фіксації гвинтів.
Щоб уникнути пошкодження гвинтів, не затягуйте гвинти
занадто туго.

КОНЕКТОРИ ІГРОВОГО СТОЛУ MARS 120

Конектор для навушників
 Довжина 230 см

Конектор правого ARGB
 Довжина 25 см

Конектор для мікрофона
 Довжина 230 см

USB 3.0
 Довжина 120 см

Конектор контролера
 Довжина 120 см

USB 2.0
 Довжина 125 см

Конектор лівого ARGB
 Довжина 150 см

Живлення

Контролер

Конектор лівого ARGB

Конектор правого ARGB

ФУНКЦІОНАЛ КОНТРОЛЕРА

ЯК КЕРУВАТИ РЕЖИМАМИ ARGB
Натисніть і утримуйте кнопку АRGB протягом трьох секунд, щоб перейти до режиму керування АRGB драйвером материнської плати, і світлодіод
кнопки АRGB вимкнеться.
Якщо вам потрібно повернутися до режиму за замовчуванням, просто натисніть кнопку АRGB.

За замовчуванням: керування кнопкою ARGB
Натисніть кнопку ARGB
на одну секунду

Натисніть та утримуйте кнопку ARGB протягом
трьох секунд

Управління ARGB драйвером материнської плати

За замовчуванням: режим перемикання кнопок АRGB
Хвиля > Стрімкий > Дихання > Червоний > Помаранчевий > Світло-помаранчевий > Жовтий > Зелений >
Жовто-зелений > Синій > Небесно-блакитний > Фіолетовий > Фуксія > Рожевий > Білий > Вимкнути підсвічування

Кнопка RGB

Аудіо-входи

USB 2.0

USB 3.0

ПІДКЛЮЧЕННЯ КОНТРОЛЕРА ДО ПК

КРОК 1

КРОК 2

КРОК 3

5-вольтний адресний RGB
Header: для сумісності з
материнськими платами ASUS,
MSI, Gigabyte чи ASRock
Для інших девайсів
Конектор контролера

УВАГА
 Будь ласка, одягайте захисні рукавички під час збірки виробу. Ви несете відповідальність за використання відповідних
засобів безпеки, для запобігання фізичних ушкоджень.
 Не використовуйте абразивні засоби та не шкрябайте сильно поверхню під час чистки. Будь ласка, використовуйте
лагідні засоби, придатні для делікатних матеріалів.
 Усі деталі слід перевіряти щомісяця, щоб упевнитись в їх цілісності та переконатися, що гвинти не ослаблені.
 Якщо якась частина виробу пошкоджена, відсутня або втрачена, зв’яжіться з місцевим дистриб’ютором та не
використовуйте виріб.

ГАРАНТІЙНА УГОДА
 Якщо продукт має дефекти матеріалу або виробництва,
COUGAR забезпечить ремонт продукту та заміну в
гарантійний термін.
 Наше гарантійне обслуговування базується на даті
виставлення рахунку або гарантійного талона.
УМОВИ, ЗА ЯКИХ БЕЗКОШТОВНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕ
НАДАЄТЬСЯ
 Будь-яка несправність або пошкодження, спричинені
стихійними лихами (включаючи шторм, пожежу, повінь,
грім, землетрус тощо).
 Будь-яка несправність або пошкодження, спричинені випадковими
факторами та штучними причинами (включаючи удар, подряпину,
аварію, переміщення, стиснення, забруднення, корозію,
заворушення, неправильне використання, зловмисні
пошкодження тощо).
 Використання в неналежному робочому середовищі
(включаючи високу температуру, високу вологість,
потрапляння води тощо).
 Неможливість надати гарантійний талон на товар,
квитанцію про покупку чи рахунок-фактуру, щоб
підтвердити, що продукт все ще залишається на гарантії і

дата постачання товару поза гарантією.
 Гарантійний талон змінено або його номер важко
визначити.
 Термін гарантії закінчився.
 Будь-яка несправність або пошкодження, спричинені
недотриманням норм, зазначених у посібнику
користувача, або грубим і необережним поводження.
 Будь-яка несправність або пошкодження, спричинені
використанням деталей, не сертифікованих оригінальним
виробником COUGAR.
 Проблема спричинена неналежним ремонтом або
втручанням покупця або будь-якого виробника без
дозволу COUGAR.
 Продукт не придбаний в уповноваженого дистриб'ютора
компанії або придбаний з незаконних джерел.
 Паперова коробка, інструкція та інші аксесуари не є
гарантійними.
ДИСКЛЕЙМЕР
 Продукти COUGAR не повинні використовуватися як
важливі компоненти пристроїв життєзабезпечення.
 COUGAR не несе відповідальності за будь-яку шкоду

нанесену життю та здоров’ю, а також пошкодження або втрату
майна, що могли виникнути, або під час використання продуктів
COUGAR в якості, або з медичним обладнанням, військовою
технікою, транспортним обладнанням та системами запобігання
катастроф.
 Гарантійна відповідальність COUGAR обмежена ремонтом або
заміною. Рішення про те, проводити ремонт чи заміну належить
виключно COUGAR.
 COUGAR не несе відповідальності за збитки, якщо це не
заборонено законом; витрати; втрачені дані, доходи,
заощадження або прибуток; або будь-які випадкові або
наслідкові збитки, які сталися під час використання дефектного
продукту від COUGAR або через його використання.

ВИРОБНИК:
Compucase Enterprise Co., ТОВ
№ 225, провулок 54, Ан Хо дорога Сек. 2 Tаiнан,
Тайвань, R.O.C. Тел .: + 886-6-356-0606
Служба підтримки: https://cougargaming.com/support/contact/upload/

ПРАВОВІ ПРИМІТКИ
Цей посібник створений компанією Compucase Enterprise і його не
може бути повністю або частково копійовано, передано,
розповсюджено або збережено без письмової згоди Compucase
Enterprise.
COUGAR® є зареєстрованою торговою маркою Compucase
Enterprise. Інші назви продуктів та компаній, зазначені в цій
документації, можуть бути торговими марками або товарними
знаками відповідних власників. Compucase Enterprise залишає за
собою право вносити зміни щодо змісту інструкції та технічних
даних виробу без попереднього повідомлення.

Compucase Enterprise Co., ТОВ Всі права захищені.
Виготовлено в Китаї

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР:
З питань сервісного обслуговування звертайтеся за
телефонами в Києві: +380 44 371 - 40 - 69

www.cougar-ukraine.com
facebook.com/CougarUA
instagram.com/cougar_ukraine

