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DE
Sevgili Kullanıcı
Monster markasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 
Haklarınızı korumak ve daha iyi bir müşteri hizmeti 
almak için, garanti belgesini okuyunuz.

•Alım tarihinden sonra 24 ay boyunca, kısa devre 
hatalarının onarımını garanti ederiz. Kullanıcı hatası 
hasarlar; darbe, sökme, suya sokma, uygunsuz akım 
ve voltajda kullanma ve doğal felaket sonucu hasar 
alması; yanma, su baskını yada deprem garantiye 
dahil değildir..
•Çıkarılabilen parçalar ve ayrılabilen parçalar, garanti 
kapsamında değildir..
•Garanti kartı kaybedilrse yeniden basılamaz. 
Lütfen güvenli bir yerde saklayınız.

Desteklediği işletim sistemleri
Windows XP/Vista/7/8/10

Yazılım talimatları
1. Tak ve çalıştır:  yazılım yada driver yüklemeye gerek 
yoktur.
2. USB giriş soketi: Klavye’nin üzerindeki USB girişi ile 
USB aygıtlarınızı bağlayabilirsiniz.
3. Beş arkaplan ışık ayarları: Tuşuna basarak arka plan 
ışığını ayarlayabilirsiniz. ( %0 - %25 - %50 - %75 - 
%100 )
4. Onsekiz farklı arkaplan ışık modu: Tuşuna basarak 
arkaplan ışık modunu değiştirebilirsiniz.
5. Tüm tuşlar için Anti-ghosting: Klavye devamlı 
basılan tuşları kaydeder ve destekler. 
6. Ayarlanabilir makro kayıdı: 12 ayarlanabilir makro 
tuşları [G1] - [G12], [G] tuşları [F1]-[F12] olarak kayıt 
edilmiştir. Her makro tuşu 30 saniye içinde basılan, 
maksimum 32 tuşu kayıteder.  Kayıt sonrasında, [G] 
tuşlarından birine basarak kayıtetmiş olduğunuz 
makroyu yapar.

•Eğer klavye çalışmıyorsa klavyenin USB girişinden 
bağlı olduğuna emin olun veya farklı bir USB girişi 
deneyin.
•Eğer problem hiçbir şekilde çözülemiyorsa 
www.MonsterNotebook.com.tr adresinden üretici ile 
iletişime geçin. Ürünü kendiniz açmayın.

K2 MEKANİK KLAVYE

S.S.S. (Sıkça Sorulan Sorular)
B E N U T Z E R
H A N D B U C H
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Ürün Özellikleri
1. Ergonomik tasarım 
2. N-Keys rollover 
3. Çifte enjeksiyon uygulanmış dayanıklı 
tuşlar
4. Tamamen metal kasa
5. Yüksek performanslı oyun düğmeleri

Makro kayıtetme yöntemi
1.  [Rec] tuşuna basınız.
2. Atamak istediğiniz tuşlara basınız.
3. Atamak istediğiniz [G] tuşuna basınız.
4. [Rec] tuşuna basarak kayıdı sonlandırınız.

Makro silme yöntemi
Tüm makroları silmek için: [Rec] tuşuna 
5 saniye basınız, [G1] - [G12] tuşları aynı 
anda yanıp sönecektir ve tuşlar varsayılan 
ayarlara geri dönecektir.  
Bunlar [F1] - [F12] olarak belirlenmiştir.
Tek bir makro silmek için: [Rec] tuşuna bir 
kere basınız, atamış olduğunuz [G] tuşuna 
basınız, ardından [Rec] tuşuna basınız.
7. Ayarlanabilir arkaplan ışık makroları: 
[P1] [P2] [P3] ayarlanabilir arkaplan ışık 
tuşlarıdır ve varsayılan ışık modları vardır.

Özel ışık modu oluşturmak için
1. Ayarlamak istediğiniz ışık tuşuna basınız 
[P1] [P2] [P3]
2. [LR] tuşuna basınız, LED ışıklar yan-
acaktır.
3. [FN] tuşuna basınız ve ok tuşları ile é 
tuşundan istediğiniz rengi seçiniz.
4. Seçmiş olduğunuz rengi, atamak 
istediğiniz tuşa basarak, her bir tuşa ayrı bir 
renk verebilirsiniz.
5. [LR] tuşuna basarak kayıt edersiniz.

Oluşturduğunuz modu silmek için
[FN] + [ESC] tuşuna 3 saniye boyunca basınız.

Oluşturduğunuz modu silmek için
FN+WIN, 
Windows ve Uygulama fonksiyonunu kilitler, 
açmak için aynı tuşlara basın.

FN+“ ”, 
4 seviyeli ayarlanabilir kullanım hızı 

FN+“       ”,
Aydınlatma akış hızını ayarlayın. 

FN+“      ”,
Aydınlatma rengini ve renk değişim 
hızını ayarlayın. 
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Oluşturduğunuz modu silmek için
FN+WIN, 
Windows ve Uygulama fonksiyonunu kilitler, 
açmak için aynı tuşlara basın.

FN+“ ”, 
4 seviyeli ayarlanabilir kullanım hızı 
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Aydınlatma rengini ve renk değişim 
hızını ayarlayın. 
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