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PC PRO ”Warrior” Keyboard 
 

Használati utasítás 
 

Kompatibilis PC illetve MAC készülékekhez 
 

A doboz tartalma: 
 

• 1 db Mechanikus billentyűzet 

• 1 db Könyöktámasz 

• 1 db Használati útmutató 

 

 

 

 
Használatba helyezése: 

 

1. Kapcsolja be a számítógépét. 

2. Csatlakoztassa a billentyűzetét, a számítógép majd automatikusan telepíti az illesztőprogramot. 
 

Termék jellemzői: 
 

1. Programozható Makró Gombok. 

1.1. Négy programozható makró gomb, 20 egyedi gombnyomás rögzíthető memóriahelyenként. 

2. Makró rögzítése: 

2.1. Nyomja meg a REC (Record) gombot (maximum 30 másodpercig rögzíthet). 

2.2. Nyomja meg az M1,M2,M3 vagy az M4-et ( Ön által választott gomb, hogy melyikre 

szeretne programozni). 

2.3. Gépelje be a választott kombinációt. 

2.4. Nyomja meg a REC (Record) gombot a kombináció tárolásához. 

3. Második, harmadik vagy a negyedik makró rögzítéshez egyszerűen ismételje meg a 2-es pontot. 
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4. Makró törlése: 

4.1. Nyomja meg a REC (Record) gombot. 

4.2. Nyomja meg azt a makró gombot amelyiket törölni szeretné( M1,M2,M3,M4). 

4.3. Nyomja meg a REC (Record) gombot újra. 
 

Háttérvillágítás: 
 

Három szín közül választhat. Az FN és a CTRL gomb között található BackLight gombbal 

tudja ezeket változtatni illetve kikapcsolni. 

Fényerősséget az FN gomb (folyamatos nyomásával) + Page up/ Page down gombokkal lehet 

változtatni. Az alap fényerőhöz az FN gomb illetve a BackLight gomb egyidejű 

megnyomásával lehetséges. 

Speciális kombinációk: 
 

Win+L Windows zárólása 

FN+W W,A,S,D gombokat átváltja a másodlagos 

funkcióra, ami a Fel,Le,Balra,Jobbra 

FN+Q Felgyorsítja a billentyűzet válaszidejét 
EEPROM 
(FN + Rec) 

Törli az összes elmentett makrót.( tartsa nyomva 3 

másodpercig). 

 
 

Média gombok: 
FN+F1 Lejátszó 
FN+F2 Hangerő - 
FN+F3 Hangerő + 
FN+F4 Némítás 
FN+F5 Stop 
FN+F6 Előző 
FN+F7 Start/Szünet 
FN+F8 Következő 
FN+F9 E-mail 
FN+F10 Kezdőlap 
FN+F11 Billentyűzet zárolása 
FN+F12 Számológép 
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Hibaelhárítás 
 

Ha esetleg nem működne a billentyűzet, pár hiba elhárítás tipp: 

 

• Ellenőrizze az operációs rendszerét.(kompatibilis: Windows XP,Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8, Mac OS X 10.4.x vagy újabb) 

• Ellenőrizze az USB csatlakozást. 

• Távolítson el minden más USB-t. 

• Próbálkozzon másik USB portokkal a számítógépen. 

• Indítsa újra a számítógépet. 

 

 
Kezelés és karbantartás 

A készülék kiváló kivitelezés és tervezés eredménye és gondosan kell kezelni. Az alábbi javaslatok elő segítik 

a garancia megőrzését. 
 

• A készülék kisgyermekektől távol tartandó. 
• Tartsa a készüléket szárazon. Csapadék, a páratartalom és mindenféle folyadék vagy nedvesség 

tartalmazhat ásványi anyagokat, amelyek rongálják az elektromos áramköröket, ha a készülék 
nedves lett hagyja teljesen megszáradni. 

• Ne használja vagy tárolja a készüléket poros vagy piszkos helyen, mert a mozgó és az 

elektronikus alkatrészek megsérülhetnek. 

• Ne használja vagy tárolja magas hőmérsékleten, a magas hő lerövidíti a készülék élettartamát, 

károsítja az akkumulátorokat, és megolvaszthatják a műanyagot. 

• Ne használja vagy tárolja alacsony hőmérsékleten, az alacsony hőből való visszatérés nedvességet 

alakíthat ki ami a készülék belsejében található elektronikus áramköröket károsíthatja. 

• Ne zárja rövidre. 

• Ne dobálja, ne üsse vagy rázza. 

• Ne takarítsa a készüléket erős vegyszerekkel, tisztítószerekkel, oldószerekkel vagy erős 

mosószerekkel. 

• A készülék környezet védelmi anyagokat tartalmazhat, így ne dobja általános háztartási 
szemetesbe. A termék környezetvédelmi szempontból megfelel az újrahasznosításra. Kijelölt 
helyeken áttudja adni a terméket teljesen díjmentesen. 


