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Illuminated Multimedia Keyboard

Illuminated Multimedia Keyboard x1
User Manual x1

Main featuires:

1. Rainbow colorful letter illumination;
2. Illumination control by :  Scroll
3. 9 multimedia hotkeys :

    Previous Track       Volume Down         Mute   
    Play/Pause            Stop Volume Up  
    Next Track             Homepage Email
4. Three LED indicators:  Num-lock/Capslock/Scroll-Lock

5. output :  USB 5V
6. Operation System requirement:  an available USB port on computers with 

Microsoft XP/Win7/Win8/Win10.

Letter Illumination On/off control:
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1x podsvícená multimediální klávesnice
1x uživatelský manuál

Hlavní funkce:
1. Barevné podsvícení písma “duha”:
2. Ovládání podsvícení:  klávesa Sroll-Lock
3. 9 multimediálních vyhrazených kláves:

Vypnutí/zapnutí podsvícení písma:

    

Před prvním použitím si přečtěte uživatelský manuál 
a bezpečnostní pokyny. 

Obsah balení

Vypnutí/zapnutí LED podsvícení

Tato funkce není dostupná na operačních systémech Mac OS.   

Zařízení vždy pokládejte na stabilní a rovný povrch. Pád by mohl zařízení poškodit. 
Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu světlu a vysokým teplotám. Mohlo by dojít 
k poškození zařízení nebo ke zkrácení životnosti. 
Neumisťujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo jiné zařízení 
produkující teplo.
Nevystavujte zařízení vysoké vlhkosti.
Neumisťujte zařízení poblíž umyvadla. Zabraňte kontaktu s vodou či jinými kapalinami.  
Nepokoušejte se zařízení otevřít. 
Před prvním použitím našeho produktu proveďte zálohu dat.  
V případě nesprávného použití zařízení, neneseme za ztrátu dat žádnou odpovědnost. 
Odpovědnost za ztrátu dat je omezena na náklady na obnovu z existujících záloh. 

Bezpečnostní instrukce

Předchozístopa Snížení hlasitosti Ztlumení
Přehrát/pozastavit Zastavit Zvýšení hlasitosti  
Další stopa Domovská stránka E-mail

4. Trojice LED indikátorů:  Num-Lock/Capslock/Scroll-Lock

5. Výstup:  USB 5 V
6. Požadavky: volný USB port v počítači se systémem Microsoft XP/Win7/Win8/Win10.
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1x podsvietená multimediálna klávesnica
1x užívateľský manuál

Hlavné funkcie:
1. Farebné podsvietenie písma “dúha”:
2. Ovládanie podsvietenia:  kláves Sroll-Lock 
3. 9 multimediálnych vyhradených kláves:

Vypnutie/zapnutie podsvietenia písma:

    

Pred prvým použitím si prečítajte užívateľský manuál 
a bezpečnostné pokyny.

Obsah balenia

Vypnutie/zapnutie LED podsvietenia

Táto funkcia nie je dostupná na operačných systémoch Mac OS. 

Zariadenie vždy umiestnite na pevný rovný povrch. Pri páde by sa zariadenie mohlo 
poškodiť.
Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám. Mohlo by 
sa poškodiť, alebo by sa mohla skrátiť jeho životnosť. 
Zariadenie neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory a iné zariadenia 
produkujúce teplo.
Zariadenie nevystavujte vysokej vlhkosti.
Zariadenie neumiestňujte blízko umývadla. Zabráňte kontaktu s vodou a inými kvapalinami.  
Nepokúšajte sa zariadenie otvoriť. 
Pred prvým použitím nášho produktu si zálohujte údaje.
V prípade nesprávneho použitia zariadenia nenesieme za stratu údajov žiadnu 
zodpovednosť.
Zodpovednosť za stratu údajov je obmedzená na náklady na obnovu z existujúcich záloh.

Bezpečnostné inštrukcie

Predchádzajúca stopa Zníženie hlasitosti Stlmenie
Prehrať/pozastaviť Zastaviť Zvýšenie hlasitosti 
Ďalšia stopa Domovská stránka E-mail

4. Trojica LED indikátorov: Num-Lock/Capslock/Scroll-Lock

5. Výstup:  USB 5 V
6. Požiadavky: voľný USB port v počítači so systémom Microsoft XP/Win7/Win8/Win10.
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