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THOR – MEGINGJÖRD
Brukerveiledning

1.  Mekanisk spilltastatur med karbon-look, RGB-lyseffekter og innebygd ergonomisk 
håndleddsstøtte

2. 105 taster med full anti-ghosting & N-key Rollover
3. Outemu Blue (taktile) brytere
4. Levetiden til bryterne er 50 millioner klikk
5. 105 taster med 5 programmerbare makrotaster og 12 multimedietaster (F1 – F12)
6. Plug and play – ingen driver påkrevet, enkelt å bruke

1. Gå til makroopptaksmodus

2.  Trykk på Fn+ makrotasten du vil bruke (Y, U, I, O, P)  
Den valgte makrotasten begynner nå å blinke, og du kan registrere makroen din. 

3.  Skriv inn tastetrykkene du ønsker å spille inn, alle bokstaver eller tallkombinasjoner, 
og trykk Fn+Insert for å lagre makroopptaket. 
Den programmerte makrotasten vil nå slutte å blinke

4.  Test makroen for å bekrefte riktig drift. Hvis du opprettet en tekstmakro, åpner du Note-
pad eller et annet testredigeringsprogram og trykker på Fn+ makrotasten for å teste. 
 Eksempel: 
Trykk på Fn+Y: makrokombinasjonen du har programmert på tast Y (G1) vises på 
skjermen.

       Trykk på Fn+Delete i mer enn 5 sekunder for å gjenopprette fabrikkinnstillingene. 
En raskt hvitt «slange»-lys bekrefter tilbakestillingen. 

Multimedietaster:
12 multimedietaster gir rask tilgang til de mest brukte funksjonene.
Trykk Fn + F1 til F12 for å aktivere de ønskede funksjonene.
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Makrotaster:



Bytt mellom 8 forskjellige LED-bakgrunnsbelysningsmønstre.

Slå bakgrunnsbelysning på eller av.

Øke lysstyrke                                                 Dempe lysstyrke

                       Bytt farge

Reduser hastighet       Øk hastighet

I RACING HORSE LYSMODUS, trykk Fn+W: De fire W, A, S, D-tastene og de fire 

↑,↓,←,→-knappene vil endre plass og funksjon.

Tilpass lyset på tastene til en kombinasjon du liker. Trykk på Fn+Pause for å lagre. 

8 funksjoner for RGB LED-bakgrunnsbelysning:

FN + PrtSc

FN + ESC

FN + Pause

FN + PgUp FN + PgDn

FN + ← →

HVIS DU VIL JUSTERE LYSSTYRKEN:

1. RACING HORSE LYSMODUS:

2. FARGERIKT LYSMODUS:

6. SLÅ PÅ LYS I TASTEMODUS:

3. ENKEL HVIT MODUS:

5. PULSERENDE LED-MODUS:

4. KONSTANT BELYSNINGSMODUS:

7. SLÅ AV LYS I TASTEMODUS:

8. RINGER I VANNET-MODUS:

FN + ``

FN + W

FN +
?
+

Bytt farge
Du kan gå inn i denne modusen igjen og igjen for å lage akkurat den 
fargetastkombinasjonen du liker.

Bytt farge

Bytt farge
Ikke noe lys vises i tastene, men:
Trykk på en hvilken som helst tast, så lyser den en kort stund og dempes 
sakte igjen.

Bytt farge
Alle taster lyser, men
Trykk på en vilkårlig tast, så lyset slukker en kort stund og tennes 
langsomt igjen.

Bytt farge
Tøff ringvirkning som begynner på tasten du trykker på.

/

FN + /← →

FN + /← →

FN + /← →

FN + /← →

FN + /← →



Lysindikator
Du finner indikatorlampen øverst til høyre på tastaturet.

 1. Num Lock-LED: lyser når du trykker ned Num Lock-tasten

 2. Caps Lock-LED: lyser når du trykker ned Caps Lock-tasten

 3. Scroll Lock-LED: lyser når du trykker ned Scroll Lock-tasten

 4. Windows Lock LED: lyser når du trykker ned Fn+Windows-knappen

Systemkrav: 
Windows: 98/2000/ME/XP/VISTA/Win7/8/10

Størrelse:  
441,9 x 184,9 x 37,8 mm

Vekt:  
1 100 ± 30 g
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