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Dragon War M-Matador mechanikus Gamer ENG billentyűzet 
 

Rendszer követelmények: 

• Windows XP/Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8 operációs rendszer 

• USB 1.0 vagy USB 2.0-ás port 

• CD meghajtó 

• 50 MB szabad tárhely 

 

Telepítés: 

1. Csatlakoztassa a billentyűzetet a gépéhez, majd helyezze be a telepítő lemezt. 

2. A lemezen lévő fájlok közül keresse meg a setup.exét majd indítsa el. 

3. Kattintson a Next gombra. 

4. Válassza ki a telepítési cél könyvtárat majd kattintson a Next gombra. 

5. A telepítés elkezdődött, ha végzett kattintson a Finish Gombra. 

6. Ezután automatikusan újra indul a számítógépe, de ha ez nem történne meg indítsa újra 

manuálisan, hogy a telepítés befejeződjön. 

7. Az újraindítás után az ablak jobb oldalán fog találni egy billentyűzet ikont, kattintson rá majd 

válassza a Configuration-t. 

8. Előjön az illesztőprogram majd kattintson az Ok-ra. 

 

Visszaállítás alap beállításokra: 

1. Indítsa el az illesztőprogramot majd kattintson a Reset gombra. 

2. Majd válassza az Ok gombot, mellyel az összes beállítást visszaállítja alaphelyzetbe. 

 

Profilok: 

• A billentyűzet 5 különböző profilt tud tárolni, köszönhetően az EEPROM memóriának. 

• A kiválasztott profil után válassza a Next opciót a profil betöltéséhez. 

 

Makrók: 

• G1-től G5-ig  a gombok programozhatók. 

• Az FN illetve az F1-F11-ig lévő gombok nem programozhatók 

 

Programozása: 

1. Válassza ki a programozni kívánt gombot, kattintson rá a szoftverben majd válassza a Macro 

Manager opciót. 

2. Ha új makrót szeretne a kiválasztott gombra, válassza a  New-t majd írja be a fájl nevét és 

nyomjon az Enterre ,hogy érvényesíteni tudja ezt. 

3. Ha beszeretne programozni egy adott kombinációt akkor válassza a Start record opciót. 

Pl.: A kombináció a ASDW, akkor nyomjon rá a Start record-ra, klikkeljen rá a gombokra a 

megfelelő sorrendben, jelen esetben A-S-D-W majd válassza a Stop recordot és elkészült. 

4. A Loop Times opcióval be lehet állítani ,hogy ezt a kombinációt hányszor ismételje. 

Pl.: Ha az előző kombinációt ( ASDW) szeretnénk 5x megismételni, akkor válasszuk a Loop 

Times opciót majd az 1-et állítsuk át 5-re. 

5. A Record Delays Between Key Commands opcióval be tudja állítani a késleltetési időt minden  

egyes gombnyomás között. 


