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Specification:

Key life: 50 million times         working voltage/current:5V~300mA(Wired)

Weight：512±20G                        working voltage/current:3.7V~200mA(Bluetooth)

Dimension：290* 100* 40mm

Overview of wired mode functions:

1.USB Full Speed 2.0, support up to 1000Hz real reporting rate

2.USB wired mode can support all keys conflict-free

3.Supports Windows system, Android system, Mac systems, and other 

   general equipment

4.Wired mode, keyboard can awaken the dormant compute

Wired mode: Press FN+          at the same time（3-5 seconds）， The yellow lights 

below  the           button flash three times, then bright green, switch to wired mode success.

Note: when using wired mode, please turn o� the power switch on the back of 

the Bluetooth, protect the battery!

Overview of Bluetooth mode function:

1. Bluetooth is broadcom BCM20730 Bluetooth 3.0;  

    Bluetooth mode support all keys conflict-free.

2.Supports Windows system, Android system, Mac systems, and other general equipment

3.Wired mode: Press FN+          at the same time（3-5 seconds）， The yellow lights 

   below  the           button flash three times, then bright blue, 

   switch to Bluetooth mode success.

4.How Bluetooth matches:

    Step 1: open the Bluetooth power switch on the back  

   Step 2: short press FN+                    and any one of these three buttons.

   Step 3: long press FN+        (3-5 seconds) for Bluetooth pairing , 

               The blue lights below the         button flash,  the indicates blue lights extinguish 

    if the code successfully, it will exit automatically if not code successfully after 3 mins, 

    keyboard into dormancy automatically, needs to rematch, press FN+        

    (3-5 seconds) again.

5.Support one-three Bluetooth devices:

    When press FN +                     any one of these three buttons  shortly for switching 

   equipment ，the corresponding purple lights flash three times means switch success.

6.After Bluetooth keyboard connected to the equipment, if don’t operation in 10 seconds, 

   the backlight will be shutdown automatically, if don’t operation in 10 minutes, it will 

   enter into dormancy, click any key can awaken it to the original state.

FN+       : Long press 3-5 seconds, restore to the factory Settings (ice blue light)

FN+        :Open/close lock WIN function (pink indicator light prompt)

FN+右         ：Dynamic effect direction switch (click, from left to right, 

                       and then click from right to left)

FN+          ：  Lamp mode switching

FN+右           ：7 kinds of colors under light effect loop regulation

1 2 3
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Lighting effects model switching sequence

Start-up status after power on, enter from both sides of keyboard orderly and 

colorful, rotate to the middle, by the center of the keyboard to spread around 

the end quickly at last.

●Factory default for "normally on model"

  The keyboard whole backlight normally on, brightness is subject to previously 

  regulated memory parameters.

Press FN+Right         combination key, switching random colorful and 8 single 

colors, total 9 kinds of colors available.

Support FN+            5 level brightness adjustment.

●Press FN+       into “ Press and on”

  The backlight turned off, by default, one backlight color is lit up when press 

   one button every time, and extinguished after releasing the button.

Press FN+Right          combination key, switching random colorful and 8 single 

colors, total 9 kinds of colors available.

Support FN+             5 level speed adjustment, 

FN+             5 level brightness adjustment.

●Press FN+        again into “ Press and off”

The keyboard whole backlight normally on, brightness/color/speed is subject 

to previously regulated memory parameters.

Via FN+Right          combination key, switching random colorful and 8 single 

colors, total 9 kinds of colors available.

Support FN+             5 level speed adjustment, 

FN+             5 level brightness adjustment.

●Press FN+        again into “Stars-twinkle”

Keyboard backlight like starry of night, multicolored and blink.

Via FN+Right          combination key, switching random colorful and 8 single 

colors, total 9 kinds of colors available.

Support FN+             5 level speed adjustment, 

The corresponding indicator light is indicated in the transcoding mode：

Press FN +                            any two at the same time for 3-5 seconds, pink indicator 

light is light,  transcoding success; On the other hand, press them at the same time

 for 3-5 seconds, pink indicator light is extinguished, restore the initial function.

FN+       Realize transcoding function: “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, =” 

               change to “F1~F12” function 

FN+        Realize transcoding function: 

“[{“      convert to     “PrtSc”function, 

“ ]}”     convert to     “ Paubrk“ function, 

“ ;:“      convert to     “ PG“ function, 

“ ‘ ““   convert to    “ PGDN“ function

“ K“      convert to     “ INS“ function 

“ ,<“     convert to      “ Del“ function 

“ L“      convert to      “HOME “ function

“ .>“     convert to      “ END“ function

FN +       Realize transcoding function: 

“ /?“ convert to direction “↑“ key function

Right “ alt“ convert to direction“ ←“ key function

“HM”       convert to direction“ ↓“ key function

Right “ Ctrl“ convert to direction“ →“ key function

FN +       Realize transcoding function: 

“ W“ convert to direction “↑“ key function

“ A“ convert to direction “ ←“ key function

“ S“ convert to direction “ ↓“ key function

“ D“convert to direction “ →“ key function

Battery indicator: when 50% electricity, the pink LED under the caps key 

flashes 3 times per second, flash for 10 seconds, inspection once every 10 

minutes. When 0% electricity, the pink LED under the caps key flashes 5 times, 

flash all the time.  

F1 F2 F3 F4
1 2 3 4
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FN+             5 level brightness adjustment.

●Press FN+        again into “Raindrop”

Keyboard backlight like raindrops stick slip window, particolored, sometimes fast, 

sometimes slow.

Via FN+Right      combination key, switching random colorful and 8 single 

colors, total 9 kinds of colors available.

Support FN+             5 level speed adjustment, 

FN+             5 level brightness adjustment.

●Press FN+        again into “colorful Neon”

The keyboard whole backlight like colorful alternation by color, brightness and 

changing speed is subject to previously regulated memory parameters.

Support FN+             5 level speed adjustment, 

FN+             5 level brightness adjustment.

●Press FN+        again into “Breathing mode”

The keyboard whole backlight simulate breathing rhythm, shows curve changes

 from destroy to the highest brightness. brightness, color and breath rhythm 

speed subject to previously regulated memory parameters. 

Support FN+             5 level speed adjustment, 

FN+             5 level brightness adjustment.

●Press FN+        again into “Neon mode”

The keyboard whole backlight is single color and alternate by color, brightness 

and changing speed is subject to previously regulated memory parameters.   

Support FN+             5 level speed adjustment, 

FN+             5 level brightness adjustment.

●Press FN+        again into “Colorful Spring Inrush”

Keyboard backlight in center for mouth of spring, flow from inside to outside or 

outside to inside, like spring to inrush by colorful. 

Via FN + right         combination key, switching random colorful and 8 single colors,

    

 total 9 kinds of colors available.

Via FN + right         combination key, can adjust medial-lateral direction 

of optical wave flowing .

Support FN+             5 level speed adjustment, 

FN+             5 level brightness adjustment.

●Press FN+        again into “Rainbow mode”

Keyboard each row backlight one kind of color, like a ribbon 7 colors hopping 

automatically .  

Via FN + right         combination key, switching random colorful and 8 single colors,

total 9 kinds of colors available.

Via FN + right         combination key, can adjust up-down direction of 

optical wave flowing .

Support FN+             5 level speed adjustment, 

FN+             5 level brightness adjustment.

●Press FN+        again into “Never-ending”

Keyboard backlight flows from right to left or from left to right.

Via FN + right         combination key, switching random colorful and 8 single colors,

total 9 kinds of colors available.

Via FN + right         combination key, can adjust left-right direction of 

optical wave flowing.

Support FN+             5 level speed adjustment, 

FN+             5 level brightness adjustment.

●Press FN+        again into “ Rotate Mode”

Keyboard backlight like wheel spinning.

Via FN + right         combination key, switching random colorful and 8 single colors,

total 9 kinds of colors available.

Via FN + right         combination key, can adjust left-right direction of 

optical wave flowing.

Support FN+             5 level speed adjustment, 

FN+             5 level brightness adjustment.

●Press FN+        again into “Flash-away mode 1”

Light-off, by default, the row lights up one color backlight when press a key 

every time, , shoot in trailing manner from both sides.

Via FN+Right          combination key, switching random colorful and 8 single 

colors, total 9 kinds of colors available.

Support FN+             5 level speed adjustment,

FN+             5 level brightness adjustment.

●Press FN+        again into “Flash-away mode 2”

Backlight turn off, by default, after touch off buttons, the backlight such as stone 

in the calm surface, up waves, trailing extinguished slowly, restore calm eventually.

Via FN+Right          combination key, switching random colorful and 8 single 

colors, total 9 kinds of colors available.

Support FN+             5 level speed adjustment,

FN+             5 level brightness adjustment. 

●Press FN+        again into“Ripples-shining”

Centered on the pressed button, volatility spread a layer colorful wave, 

sparkling and fade away.

Via FN+Right          combination key, switching random colorful and 8 single 

colors, total 9 kinds of colors available.

Support FN+             5 level speed adjustment,

FN+             5 level brightness adjustment. 

●Press FN+        again into “marquee mode 1”

The backlight LED lights one by one from left to right, trailing and moved out. 

Via FN + right         combination key, switching random colorful and 8 single colors,

total 9 kinds of colors available.

Via FN + right         combination key, can adjust up-down direction of marquee.
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Support FN+             5 level speed adjustment, 

FN+             5 level brightness adjustment.

●Press FN+        again into “Sine-wave”

Keyboard background is LED inactive state, a colorful light wave in the form of 

sine curve fluctuates up and down, trailing out gradually. The faster of speed, 

the longer of tail.

Via FN+Right          combination key, switching random colorful and 8 single 

colors, total 9 kinds of colors available.

Support FN+             5 level speed adjustment,

FN+             5 level brightness adjustment.

●Press FN+        again into “Wave mode”

 Keyboard backlight flows from lower-left corner to upper right corner or from 

 the upper right corner to the lower-left corner.

Via FN + right         combination key, switching random colorful and 8 single colors,

total 9 kinds of colors available.

Via FN + right         combination key, can adjust flow direction of light wave.

optical wave flowing .

Support FN+             5 level speed adjustment, 

FN+             5 level brightness adjustment.

●Press FN+        again into “marquee mode 2”

The backlight LED lights by row from left to right or right to left, trailing and 

moved out, across in turn, alternate by left right.

Via FN + right         combination key, switching random colorful and 8 

single colors,total 9 kinds of colors available.

Via FN + right         combination key, can adjust flow direction of light wave.   

Support FN+             5 level speed adjustment, 

FN+             5 level brightness adjustment.      

Press FN+        again into “ No light mode”

Description of custom recording mode:

Press FN+                                        any one of these six buttons，

then press FN+           enter the record figure mode,          button's purple lights 

blinking prompt, press any button at will, can choose 8 kinds of colors till to which 

color you like; Press FN +            to save at last, recording success.

  Clear custom lighting, press FN + any button of ”5~0”buttons current set of light values, 

 press FN+           one time, and press FN+           again cleaning success.

FN+                                         all can be arbitrary switching, also can switch/recording

at any light e�ect mode

System requirements

Allow the keyboard running on Win XP，Win7，Win8，Android，1inux. Apple's 

operating system  IBM and compatible computers

Note: some function does not support under some systems

Keyboard doesn’t  work and troubleshooting:

1. Check whether the USB cable is connected to the computer properly.

2. Check whether the Bluetooth device is connected to the device.

3.Try to connect the keyboard to other USB port of the computer.

4.Try to restart the computer.

5. If it still doesn't work, try to connect the keyboard to other computers   

F5 F6 F7 F8 F9 F10
G1 G2 G3 G4 G5 G6

F5 F6 F7 F8 F9 F10
G1 G2 G3 G4 G5 G6

以上数据仅供参考，实物与图片可能不相符！
最终解释权归本公司所有
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Технічні характеристики:
Термін служби клавіші: 50 мільйонів натискань
Робоча напруга/струм: 5 В-300 мА (дротова)
Вага: 512 ± 20 г 
Робоча напруга/струм: 3,7 В-200 мА (Bluetooth)
Розміри: 290 * 100 * 40 мм

Огляд функцій дротового режиму:
1.USB Full Speed 2.0, підтримка реальної частоти звітів до 1000 Гц 
2. Дротовий режим USB може підтримує безконфліктну роботу всіх клавіш
3. Підтримує систему Windows, систему Android, системи Mac і інше загальне 
обладнання
4. Дротовий режим, клавіатура може пробудити комп'ютер зі сплячого режиму 

Дротовий режим: натисніть FN +            одночасно (3-5 секунд), вогні під клавішею 
          заблимають жовтим кольором тричі, потім засвітяться яскраво-зеленим, 
клавіатура переключиться в режим дротового зв'язку.

Примітка: при використанні дротового режиму вимкніть живлення на задній панелі 
Bluetooth, це захистить акумулятор!

Огляд функцій режиму Bluetooth:

1. Гарнітура Bluetooth BCM20730 Bluetooth 3.0;
Режим Bluetooth підтримує безконфліктну роботу всіх клавіш.
2. Підтримка системи Windows, Android, Mac і іншого загального обладнання. 
3. Дротовий режим: одночасно натисніть FN +           (3-5 секунд), індикатори під
клавішею         заблимають три рази жовтим, потім яскраво-синім, це означає 
успішне включення режиму Bluetooth.
4. Як підключається Bluetooth:
Крок 1: натисніть вимикач живлення Bluetooth на задній панелі
Крок 2: коротко натисніть FN+                      будь-яку з цих трьох кнопок.
Крок 3: натисніть і утримуйте FN +       (3-5 секунд) для з'єднання Bluetooth,

Індикатори під клавішею        блимають синім, сині індикатори гаснуть, якщо 
підключення успішне, клавіатура автоматично перейде в сплячий режим, якщо 
підключення не буде успішно виконано протягом 3 хвилин. Буде потрібно повторне 

підключення, для цього знову натисніть FN +      (3-5 секунд).
5. Підтримка від одного до трьох пристроїв Bluetooth:

При короткочасному натисканні FN та будь-якої з цих трьох кнопок                  
для перемикання обладнання фіолетовий індикатор блимає три рази, що означає 
успішне перемикання. 
6. Після підключення Bluetooth-клавіатури до обладнання, якщо не буде 
натискання протягом 10 секунд, підсвічування вимкнеться автоматично, якщо не 
буде натискання протягом 10 хвилин, клавіатура перейде в сплячий режим. 
Натисніть будь-яку клавішу, щоб повернути її в початковий стан. штат. 

FN +       : тривале натискання 3-5 секунд, відновлення заводських налаштувань 
(блакитний індикатор)

FN +        : функція входу/виходу WIN (рожевий індикатор)

FN +        : перемикання напрямку динамічного ефекту (клацніть зліва направо,
а потім справа наліво) 

FN +        : перемикання режиму підсвітки

FN +        : світловий ефект 7 кольорів 

Відповідний індикатор відображається в режимі модифікації: 

Натисніть FN + будь-які дві з клавіш                         протягом 3-5 секунд, загориться 
рожевий індикатор – перекодування успішне. І навпаки, натисніть ці клавіші 
одночасно протягом 3-5 секунд, рожевий індикатор згасне - відновиться вихідна 
функція.

FN +       виконує функцію модифікатора: клавіші «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, - , =» 
змінюють свої функції на F1-12

FN +        виконує функцію модифікатора:
"[{" змінює функцію на PrtSc,
"]}" змінює функцію на Paubrk,
";:" змінює функцію на PgUp,
" ‘  “ " змінює функцію на PgDn
”K” змінює функцію на Ins
“, <” змінює функцію на Del
“L” змінює функцію на "HOME"
“.>” змінює функцію на End

FN +        виконує функцію модифікатора:
“/?” змінює функцію на стрілку “↑”
Правий Alt змінює функцію на стрілку “←”
HM змінює функцію на стрілку “↓” 
Правий Ctrl змінює функцію на стрілку “→” 

FN +       виконує функцію модифікатора:
“W” змінює функцію на стрілку “↑”
“А” змінює функцію на стрілку “←”
“S” змінює функцію на стрілку “↓”
“D” змінює функцію на стрілку “→”

Індикатор заряду батареї: при заряді 50% рожевий світлодіод під клавішею 
Caps блимає 3 рази на секунду протягом 10 секунд, перевірка триває кожні 
10 хвилин. При заряді 0%, рожевий світлодіод під клавішею Caps блимає 
постійно 5 разів на секунду.

Послідовність перемикання світлових ефектів
Після увімкнення, підсвітка загоряється та проходить поступово з обох боків 
клавіатури із різними кольорами, повертається в центрі, та нарешті швидко 
розповсюджується в обох напрямку обох кінців.
• Заводські установки
Вся підсвітка клавіатури зазвичай буде включена, а її яскравість залежить від 
раніше налаштованих параметрів.

Комбінація клавіш FN + правий          перемикає між випадковими кольоровими 
ефектами та 8 одинарними кольорами, всього 9 кольорів.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

• Натисніть і утримуйте FN +
Підсвітка вимкнеться, за замовчуванням один колір загоряється при кожному

натисканні однієї клавіші та гасне після відпускання. Натисніть FN + правий 
для перемикання між випадковими різними кольорами та 8 одинарними 
кольорами, всього 9 видів кольорів.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.
За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

• Знову натисніть і утримуйте FN + 
Вся підсвітка клавіатури зазвичай буде включена, а її яскравість/колір/швидкість 
залежать від раніше налаштованих параметрів.

Комбінація клавіш FN + правий          перемикає між випадковими різними 
кольорами та 8 одинарними кольорами, всього доступно 9 видів кольорів.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.
За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

• Знову натисніть клавіші FN +         для переходу в режим «Мерехтіння зірок».
Підсвітка клавіатури стане немов зоряна ніч, різнобарвна і миготлива.

Комбінація клавіш FN + правий          перемикає між випадковими різними
кольорами та 8 одинарними кольорами, всього доступно 9 видів кольорів.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

•  Знову натисніть FN +       для переходу в режим «Краплі дощу»
Підсвітка клавіатури стане немов краплі дощу, що ковзають по склу, різнобарвні, 
іноді швидко, іноді повільно.
Комбінація клавіш FN + правий         перемикає між випадковими різними 
кольорами та 8 одинарними кольорами, всього доступно 9 видів кольорів.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.
За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

•  Знову натисніть FN +       для переходу в режим «Різнобарвний неон». Підсвітка 
клавіатури буде чергувати фарби за кольором, яскравістю та швидкістю змін, в 
залежності від попередніх налаштувань.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.
За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

•  Знову натисніть FN +       для переходу в режим «Дихання»
Підсвітка клавіатури імітуватиме ритм дихання, показуючи зміну кривої від темряви 
до максимальної яскравості. Яскравість, колір і швидкість ритму дихання залежать 
від попередніх налаштувань.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.
За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

•  Знову натисніть FN +       для переходу в «Неоновий режим»
Підсвітка клавіатури стане одноколірна і чергуватиметься за кольором, яскравістю 
та швидкістю зміни в залежності від попередніх налаштувань.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.
За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

•  Знову натисніть FN +       для переходу в режим «Різнобарвна весна»
Підсвітка клавіатури розростатиметься немов пружина, з центру всередину назовні 
або зовні всередину, змінюючи кольори.
Комбінація клавіш FN + правий         перемикає між випадковими різними 
кольорами та 8 одинарними кольорами, всього доступно 9 видів кольорів.

За допомогою комбінації клавіш FN + правий         можна налаштувати напрямок 

потоку хвилі.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.
За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

• Знову натисніть FN +        для переходу в режим «Веселка»
Клавіатура кожного ряду підсвічується одним видом кольору, подібно 7 кольорам 
веселки, автоматично стрибаючи.
Комбінація клавіш FN + правий         перемикає між випадковими різними 
кольорами та 8 одинарними кольорами, всього доступно 9 видів кольорів.

За допомогою комбінації клавіш FN + правий          можна налаштувати напрямок 

потоку хвилі – вгору чи вниз.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.
За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

• Знову натисніть FN +        для переходу в режим «Нескінченний потік».
Підсвітка клавіатури тече справа наліво або зліва направо.
Комбінація клавіш FN + правий         перемикає між випадковими різними 
кольорами та 8 одинарними кольорами, всього доступно 9 видів кольорів.
За допомогою комбінації клавіш FN + правий          можна налаштувати напрямок 
потоку хвилі – вліво чи вправо.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.
За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

• Знову натисніть FN +        для переходу в режим «Поворот»
Підсвітка клавіатури стане немов колесо, що обертається.
Комбінація клавіш FN + правий         перемикає між випадковими різними 
кольорами та 8 одинарними кольорами, всього доступно 9 видів кольорів.

За допомогою комбінації клавіш FN + правий         можна налаштувати напрямок 

потоку хвилі – вліво чи вправо.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.
За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

• Знову натисніть FN +        для переходу в режим «Спалах 1»
За замовчуванням, підсвітка вимкнеться, а рядок буде підсвічуватися кольоровою 
підсвіткою з одним кольором при кожному натисканні клавіші, що розповзається з 
обох сторін.
Комбінація клавіш FN + правий         перемикає між випадковими різними 
кольорами та 8 одинарними кольорами, всього доступно 9 видів кольорів.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.
За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

• Знову натисніть FN +        для переходу в режим «Спалах 2»
За замовчуванням, підсвітка вимкнеться, а після натискання кнопки увімкнеться, й 
імітуватиме висхідні хвилі з повільним загасанням в кінці.
Комбінація клавіш FN + правий         перемикає між випадковими різними 
кольорами та 8 одинарними кольорами, всього доступно 9 видів кольорів.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.
За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

• Знову натисніть FN +        для переходу в режим «Сяючі брижі»
Після натискання клавіші, від неї буде розходитися брижа, поширюючи шар 
різнокольорових блискучих хвиль.
Комбінація клавіш FN + правий         перемикає між випадковими різними 
кольорами та 8 одинарними кольорами, всього доступно 9 видів кольорів.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.
За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

• Знову натисніть FN +        для переходу в режим «Декорація 1»
Світлодіоди підсвітки загорятимуться один за одним зліва направо, розповзаючись 
і затухаючи.
Комбінація клавіш FN + правий         перемикає між випадковими різними 
кольорами та 8 одинарними кольорами, всього доступно 9 видів кольорів.

За допомогою комбінації клавіш FN + правий         можна налаштувати напрямок 
потоку хвилі декорації – вгору чи вниз.
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За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.
За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

• Знову натисніть FN +        для переходу в режим «Синусоїда»
Підсвітка клавіатури знаходиться в неактивному стані, різнобарвна світлова хвиля 
у вигляді синусоїди коливається вгору і вниз, поступово відступаючи. Чим більше 
швидкість, тим довше затухання.
Комбінація клавіш FN + правий         перемикає між випадковими різними 
кольорами та 8 одинарними кольорами, всього доступно 9 видів кольорів.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.
За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

• Знову натисніть FN +        для переходу в режим «Хвиля»
Підсвітка клавіатури перетікає з лівого нижнього кута в правий верхній кут або з
верхнього правого кута в нижній лівий кут.
Комбінація клавіш FN + правий         перемикає між випадковими різними 
кольорами та 8 одинарними кольорами, всього доступно 9 видів кольорів.

За допомогою комбінації клавіш FN + правий         можна налаштувати напрямок 
потоку хвилі.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.
За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.

• Знову натисніть FN +        для переходу в режим «Декорація 2»
Світлодіоди підсвітки загоряються поруч зліва направо або справа наліво, вздовж і 
поперек, чергуючи напрямок.
Комбінація клавіш FN + правий         перемикає між випадковими різними 
кольорами та 8 одинарними кольорами, всього доступно 9 видів кольорів.

За допомогою комбінації клавіш FN + правий         можна налаштувати напрямок 
потоку світлової хвилі.

За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте швидкість.
За допомогою комбінації клавіш FN +               налаштуйте яскравість.
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• Знову натисніть FN +        для переходу в режим «Темрява».
Опис користувацького режиму записи:

Натисніть FN +                                       будь-яку з цих шести клавіш,

потім натисніть FN +           для переходу в режим запису цифр, заблимає 

фіолетовий індикатор клавіші          , натисніть будь-яку кнопку за бажанням, 

можете вибрати 8 видів кольору, який вам більше до подоби; натисніть FN +        , 

щоб зберегти запис.

Очистіть користувацьке освітлення, натиснувши FN + будь-яку клавішу від 0 до 5 

для поточного рівня освітленості, натисніть FN +           один раз, потім знову 

натисніть FN +           , щоб виконати очистку.

Комбінація клавіш FN +                                      може бути довільним перемиканням 

в будь-якому режимі світлового ефекту.

Системні вимоги
Клавіатури сумісна з системами Win XP, Win7, Win8, Android, linux. Операційна 
система Apple, IBM та сумісні комп'ютери
Примітка: деякі функції не підтримуються в деяких системах.

Пошук та усунення неполадок:
Якщо клавіатура не працює
1. Перевірте, чи правильно підключено USB-кабель до комп'ютера.
2. Перевірте, чи підключено пристрій Bluetooth до пристрою. 
3. Спробуйте підключити клавіатуру до іншого USB-порту комп'ютера. 
4. Перезавантажте комп'ютер.
5. Якщо клавіатура все ще не працює, спробуйте підключити клавіатуру до інших 
комп'ютерів
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