CM Storm Quick Fire TK пернетақтасын сатып алуыңызбен құттықтаймыз!
Алтын жалатылған түйіспелері бар өте жоғары сапалы механикалық
ауыстырып-қосқыштары бар тек ойынға арналған пернетақта (CHERRY
MX), 50 миллион рет басуға есептелген.

CM Storm Quick Fire TK пернетақтасын
пайдалану
Қосымша функцияларға кіру
FN пернесін F1–F12 пернелерінің бірімен бірге басу осы пернеге
бағдарламаланған екінші функцияны іске қосады.
FN пернесін 3 секунд бойы басып ұстап тұру арқылы сіз оны тұрақты
FN-Lock қосуы күйіне орнатуға болады. FN пернесін 3 секунд бойы
қайтадан басып ұстап тұру F1–F12 пернелерін бастапқы функцияларына
қайтарады.

Жарық диодты (LED) көмескі жарықты басқару

 ҚОСУ / ӨШІРУ

 Жарықтықты азайту

 Жарықтықты көбейту

 Режим таңдау
1-ші режим: ойын тобы (W, A, S, D)
2-ші режим: толық жарық диодты көмескі жарық
3-ші режим: сөну әсері бар толық жарық диодты көмескі жарық

Мультимедиа пернелері
FN-Lock режимінде F5–F11 пернелері мультимедия ретінде әрекет етеді
және медиа ойнатқышты, дауыс зорайтқыш немесе құлаққаптардың
дыбыс деңгейін басқаруға мүмкіндік береді.

Windows пернелерін құрсаулау
FN-Lock режимінде F12 пернесі Windows пернесін құрсаулау мүмкіндігін
береді, соның арқасында сіз осы пернені байқаусызда басу арқылы
ойыннан шығасыз.

Бір уақытта басылған пернелердің тіркелген санын
таңдау: барлық пернелер немесе тек 6 перне
FN-Lock режимінде ESC пернесі N пернесімен бірге пернетақтаны NKRO
режиміне ауыстырады, ол жерде бір уақытта басылған шексіз
пернелердің саны тіркеледі. ESC пернесін 6 пернесімен бірге басу
пернетақтаны 6KRO режиміне ауыстырады, ол жерде тек 6 бір уақытта
басылған пернелер өңделеді.
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ЕСКЕРТПЕ: NKRO режимі MAC жүйелерінде қолданылмайды және кейбір
компьютер жүйелерінің жүктелуіне кедергі болады.
Орауыштың құрамы
- Quick Fire TK механикалық ойын пернетақтасы
- Пайдаланушы нұсқаулығы
-

Пернелердің қақпақтарын алушы
Ұзындығы 1,8 м оралған USB-кабель

Жүйе талаптары
 USB порты бар ДК немесе ДК-үйлесімді компьютер
 Windows® XP / Vista / 7 / 8
Кепілдік
Өндірушінің 2 жылдық шектеулі кепілдігі.
Қақпақтарды дұрыс шешпеу салдарынан болған зақымдар кепілдікке
кірмейді.
Техникалық қолдау
Тегін техникалық қолдауды және жиі қойылатын сұрақтардың жауаптарын
(FAQ) www.cmstorm.com веб-торабынан табуға болады
Оған қоса, тегін қолдау көрсету чаты бар: www.coolermaster.com/livehelp

