Button
G

Function
Roller,office mode and Games
mode changeable

Átkapcsol az Office éa Game
üzemmódok közöt

A1

Previous/Mode1

Description
Short press: Roller is light adjust function when the button is light,Light off :it changes to Volume control function;
Long press 2seconds:Office or games modes changeable
A gomb hosszú lenyomásával (2mp) átkapcsol az Office és a Game üzemmódok között.
(A led-sor első kjelzője "G")
Office módban:
A G gomb rövid lenyomásával beállítási üzemmód váltás, a következők szerint:
Ha G gomb világít: a tekerőgomb a fényerőt szabályozza
G gomb nem világít: a tekerőgomb a hangerőt szabályozza.
Office mode:Previous (Green color as the default color)

Game mode:Mode1 (White color as the default color)

Office módban: Előző (zöld szín alapbeállításban)
Game módban: Mode1 (fehér szín alapbeállításban)

A2

Play ,Pause/Mode 2

Office mode:Play pause (Green color as the default color)
default color)

Game mode:Mode2(White color as the the

Office módban: Lejátszás/szünet (zöld szín alapbeállításban)
Game módban: Mode2 (fehér szín alapbeállításban)

A3

Next Track/Mode3

Next Track:(Green color as the default color)
color)

Game mode:Mode3 (White color as the the default

Office módban: Következő (zöld szín alapbeállításban)
Game módban: Mode3 (fehér szín alapbeállításban)

M

Customized Mode key

In any mode, short press the M key to switch to the custom mode and press again
3S, four indicators flash and the M button light indicates the currently selected color. Press any button, the
corresponding button can be defined as the selected color, the color is scrolled through the wheel, press the M
button again to save the light and exit from Defining state
Az M gomb rövid lenyomása az egyedi színbeállításra tér vissza.
Bármely üzemmódban, az M gomb hosszú lenyomása (3mp) után, a négy LED lüktető fénnyel jelez.
Az M gomb színe jelzi az aktuálisan kiválasztott színt. Bármelyik gomb lenyomásával, az adott lenyomott
gombhoz hozzárendelődik a kiválasztot szín. A kiválasztott színt a henger alakú görgőgomb forgatásával lehet
változtatni.
Az M gomb lenyomásával, a beállítások elmentésére- és a beállítási üzemmódból való kilépésre kerül sor.

