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FUNÇÃO DO TECLADO
Combinações: chave para efeitos de luzes LED
 O teclado possui 6 diferentes temas de efeitos de luz. Cada tema possui 3
diferentes estilos, totalizando 18 opções de efeitos diferentes a sua escolha
 Escolha suas cores favoritas para os efeitos com apenas uma tecla, ou defina
sua cor ideal através do Driver, que permite que você escolha entre 16.8
Milhões de cores personalizadas
 O driver também permite que você personalize macros para as teclas do seu
teclado, de acordo com a necessidade de cada jogo.
 6 modos de Iluminação das teclas. Aperte as 6 combinações abaixo para
escolher o que mais gosta

A iluminação Backlight muda de maneira uniforme
(única cor, efeito “breath” ou cores misturadas)

Difusão ou iluminação partindo do centro.

Iluminação muda regularmente com ritmo em
sincronia.

Iluminação muda de maneira dinâmica e mais
regular.

Iluminação muda em cores multicoloridas e
dinâmicas.

A iluminação muda de acordo com o toque nas
teclas, sendo possível mudar a cor e a velocidade.

Para definir uma iluminação personalizada no teclado, siga os seguintes passos:

1. Aperte “FN” + “~” duas vezes. Assim 3 luzes LED
indicadoras irão piscar.
2. Aperte “FN” + “→” e insira o seu modo personalizado de acordo com a sua
preferência, a iluminação da tecla “~” irá indicar a cor e o efeito “breath”
3. Aperte “FN” + “→” para selecionar a cor.
4. Aperte “FN” + “~” para salvar o seu modo personalizado de iluminação

LED inicial

ou

Ajustar o brilho da
iluminação em até 5
níveis.

Ajustar a direção do efeito de iluminação, que
pode ser direcionado para a esquerda ou direita.

Ajusta a cor da iluminação, em até 8 cores fixas
diferentes ou multicores

Ajusta a velocidade do fluxo das cores em até 4
diferentes níveis.

Ajusta a velocidade do fluxo das cores em até 4
diferentes níveis.

Trava a tecla WIN & APP (repita para destravar)

Ajuste de Side Backlight, 7 cores/efeito “breath”/ close /
efeito multi-colorido

TECLAS DE ATALHO PARA FUNÇÕES MULTIMÍDIA
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