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1. Mechaniczna klawiatura gamingowa 
    Mechanical gaming keyboard
2. Instrukcja obsługi 
    User Manual

Zawartość opakowania Package contents

1. System Operacyjny OS: Windows / Mac
2. Interfejs Interface: USB

Wymagania sprzętowe System requirements

1. Podłącz klawiaturę do wolnego portu USB. 
    Plug in the keyboard to a free USB port.
2. System operacyjny automatycznie zainstaluje sterownik urządzenia. 
    The Operating System will install the driver automatically.
3. Komputer zasygnalizuje koniec instalacji i gotowość do użycia nowego  
    sprzętu. 
    Computer will notify that new hardware was installed and it is ready to use.
4. Klawiatura jest gotowa do użycia. The keyboard is ready to use.
    Zaleca się podłączenie klawiatury do portu USB2.0 lub szybszego.
    Connecting the keyboard to USB2.0 or faster port is recommended.

Instalacja Instalation

Wysoki profil klawiatury poprawia responsywność klawiszy i ułatwia czyszczenie.
High profile keyboard design for more responsive keystrokes and easier cleaning.
Klawisze formowane wtryskowo z nieścieralnymi znakami z przeźroczystego 
plastiku.
Double color injection keys with wear proof, transparent characters. 
Trwała i estetyczna obudowa z szczotkowanego metalu. 
Pure alloy panel with deluxe brushed texture.   
Podświetlenie klawiszy z wieloma trybami i kolorami.  
Multi-mode backlight with many colors to choose from.  
Mechaniczne klawisze z żywotnością 60 milionów wciśnięć.  
Mechanical keys with 60 million press switch life.  
Gamingowy mikrochip klawiatury z funkcją n-key rollover . 
Gamin-grade microchip with n-key rollover.   
Próbkowanie 1000Hz pozwalające na bezbłędny przesył danych. 
1000Hz polling rate ensures reliable data transfer.  
Wbudowana pamięć zapisuje ustawienia klawiatury.  
Built-in ROM saves current keyboard state.   
Funkcja Windows-lock ze wskaźnikiem LED pozwala uniknąć niechcianych przejść 
do pulpitu.    
Windows-lock function with LED indicator prevents switching to desktop.
Klawisze FN umożliwiające łatwy dostęp do funkcji multimedialnych i ustawień 
podświetlenia.
FN keys enable easy access to multimedia functions and backlight settings.
Stabilizujący, metalowy obciążnik wewnątrz klawiatury.
Built-in metal weight makes the keyboard more stable when in use.
Gruby, sześciordzeniowy kabel z podwójnym, magnetycznym, 
antyinterferencyjnym filtrowaniem.   
Thick, 6 core cable with twin magnetic anti-interference filtering.  
   

Cechy Features

1. Częstotliwość próbkowania Keyboard polling rate

40/MS

20/MS

10/MS

5/MS

2. Funkcje multimedialne
    Multimedia functions

3. Skróty biurowe
    Quick access 
    office functionsGłośność -

Volume -
Głośność +
Volume +
Wyciszenie
Mute

Mój komputer
My Computer

Sieć
Web

e-mail
Email

Kalkulator
Calculator

Przełącznik trybów podświetlenia 
Backlighting mode switch

Jasność +
Brightness +
Jasność -
Brightness -
Prędkość pulsacji +
Pulsating speed +   

Prędkość pulsacji -
Pulsating speed -  

A. Nagrywanie podświetlenia pozwala na włączenie podświetlenia jedynie na  
    wybranych klawiszach. Działa ono w ramach trybu "pełne podświetlenie" 
    oraz "pulsacja".   
    Backlight recording enables switching on the backlight only on chosen keys.
    It works with "full backlight" and "pulsating mode".
B. Nagrywanie można uruchomić z poziomu wyżej wymienionych trybów. 
    Za pomocą klawiszy FN+1/2/3 należy włączyć profil, który chcemy 
    zdefiniować. Następnie za pomocą klawiszy FN+ESC uruchamia się 
    tryb edycji, w którym należy wybrać klawisze do podświetlenia. Ponowne
    wciśnięcie FN+ESC zapisuje ustawienia.  
    You can record custom backlight from aformentioned modes. Using FN+1/2/3 
    choose the profile you want to customize. Next, using FN+ESC, enable editing  
    mode and press the keys you want to backlight in the chosen profile. Pressing 
    FN+ESC again saves the profile. 
C. W trybie edycji pozostałe funkcje klawiatury nie będą działały. Nie 
    ma możliwości dostosowania podświetlenia klawiszy Caps Lock, Num 
    Lock, Scroll Lock oraz Windows.

5. Nagrywanie podświetlenia Backlight recording

    All other keyboard functions will be disabled during profile editing. 
    Backlight on Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock and Windows keys is not 
    customable.

Rozpocznij/zakończ nagrywanie podświetlenia
Start/save backlight recording

3 definiowalne profile podświetlenia
3 definable backlight profiles

Pełne podświetlenie
Full backlight

Podświetlenie RTS
RTS backlight

Podświetlenie FPS
FPS backlight

Podświetlenie biurowe
Office backlight

A. Siedem trybów podświetlenia: wyłaczenie klawisza po wciśnięciu /
    kręgi na wodzie /  rozprzestrzenianie / fala / pełne podświetlenie / pulsacja / 
    włączenie klawisza po wciśnięciu.   
    Seven backlight modes: single key off / ripple effect / spreading effect /
    wave effect / full backlight / pulsating mode / single key on.
B. 10 poziomów intensywności podświetlenia oraz 3 prędkości pulsacji 
    10 brightness and 3 pulsation speed levels    

4. Tryby podświetlenia Backlight mode

5. Funkcja blokady klawiatury Keyboard lock function
Zamiana funkcji klawiszy W.S.A.D i strzałek kierunkowych
W.S.A.D and arrow keys function swap

Blokada klawisza FN (naciśnij ponownie by ją wyłączyć)
FN lock (press again to disable)

Przywrócenie ustawień fabrycznych 
(przytrzymaj 5 sekund, aż podświetlenie błyśnie 3 razy) 
Reset to factory defaults 
(hold keys 5 second until backlight flashes 3 times)Made in China
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