
Aula F2088 Mechanische Gaming Toetsenbord Anti-Ghosting 104 Brown Switch Black Switch 

Wired Gemengde Backlit. 

  

Beschrijving: 

-Transmissie methode: Bedrade USB 

-Aantal toetsen: 108 

-22 gemengde backlight kleuren 

-Key slag: 4.0mm 

-Knop sterkte: 60 + 10g 

-Key leven: ongeveer 50 miljoen keer 

-Nominale spanning/stroom: DC 5V/250mA 

-Product grootte: 435(L)x123(W)x38.5(H) 0.5mm 

-Hand rest grootte: 435(L)x68(W)x 14.5(H)+ 0.5mm 

-Systeemvereisten: Vista/Windows 7, 8, 10, 11/Mac 

Dual Mode: 

1. knop dual mode ontwerp standaard verlichting modus als "licht effect modus" en "multimedia 

modus" 

2. operation mode: lang indrukken voor 3 seconden om de multimedia modus, de knop licht uit is; 

het licht effect modus, de knop licht ison 

 

Multimedia modus (druk): 

1. Control de Volume 

Door de knop, kunt u het volume van uw headset of luidspreker, of druk op de knop om ze mute 

2. draai De Knop tot het Volume Verminderen/Draai de Knop Down om het Volume te verhogen 

3.M1 voor Laatste Lied, M2 Play/Pause,M3 Volgende Nummer 

 

Licht effect modus (spin): 

1. schakel De Verlichting Effect 

Klik op de knop om het licht effect modus en winkel tot 19 lichteffecten. 

2. De Helderheid 

Door de knop, kunt u de helderheid van de achtergrondverlichting of tum de lichten uit 

3. Custom Uw Verlichting Effect 

Druk M1 (of M2/ M3) eerst, en houd vervolgens de M1 (of M2/ M3) knop totdat de knop knippert en 

de lichten van de toetsen zijn off, u kunt aangepaste uw verlichting effect door op de toetsen die u 

wilt, druk vervolgens op de M1 (of M2/ M3) te bevestigen 

 

 

 

 



Fn-toets Doel: 

FN + F1 (Mijn Computer) 

FN + F2 (Zoeken) 

FN + F3 (Calculator) 

FN + F4 (CD speler) 

FN + F5 (vorige song) 

FN + F6 (Volgende nummer) 

FN + F7 (play/pause) 

FN + F8 (stop) 

FN + F9 (mute) 

FN + F10 (volume reductie) 

FN + F11 (volume up) 

FN + F12 (vergrendelen/ontgrendelen de volledige toetsenbord) 

FN + → (snelheid plus) 

FN + ← (snelheid reductie) 

Pakket: 

1 * bedraad mechanische toetsenbord 

1 * Hand rest 

1 * gebruikershandleiding 

Custom Dirver Downloaden: 

https://bit.ly/3sTOHwh 

Q & A 

Q: hoeveel lichten 

EEN: 22 backlight effecten 

 

Q: Wat is multifunctionele alloy knop? 

A: Dit is een multimedia controle knop gebruikt om mute/schakelaar. U kunt het gebruiken om te 

schakelen tussen 22 lichteffecten 

 

Q: Wat is het gebruik van de hand rest? 

EEN: Verwijderbare magnetische hand rest, Magnetische adsorptie antislip hand rest 
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