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1) Teclas multimédia e web

2) Controlo de volume

3) Efeitos de iluminação
 
4) Modo de iluminação personalizada

5) Ligar / desligar iluminação

6) Intensidade de iluminação
 
7) Velocidade do efeito 
 
8) Tecla de função
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CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES PREDEFINIDAS

PT



FUNÇÕES ADICIONAIS DO TECLADO

1) Controlos de iluminação

Liga / desliga 
a iluminação.

Modo arco-íris estáti-
co. Pressione uma vez 
para ativar o modo 
arco-íris estático.
Pressione novamente 
para ativar o modo 
arco-íris estático com 
efeito de respiração.

Modo arco-íris 
dinâmico. Pressione 
uma vez para ativar 
o modo arco-íris 
dinâmico. Pressione 
novamente para alte-
rar a direção do efeito 
de iluminação.

Modo de respiração colorida.
Pressione uma vez para ativar o modo de respiração colorida com efeito de 
desvanecimento. Pressione novamente para ativar o modo de respiração 
colorida direta.

Aumenta a intensidade 
da iluminação.

Reduz a velocidade do 
efeito de iluminação.

Aumenta a velocidade
do efeito de iluminação.

Modo de cor estática. 
Pressione várias 
vezes para aceder às 
várias opções de cor 
disponíveis (vermelho; 
laranja; amarelo; verde; 
azul claro; azul escuro; 
rosa; branco).

Reduz a intensidade 
da iluminação.



2) Funções multimédia / web

Browser web
Aplicação de 
email

Calculadora
Parar faixa 
media

O meu
Computador

Pesquisar

Faixa media 
anterior

Reproduzir / 
pausar faixa 
media

Faixa media 
seguinte

3) Outras funções

Alterna as teclas WASD 
pelo cursor. Premir 
novamente para reverter.

Bloqueia a tecla Windows. 
Premir novamente para 
reverter.

Configurar zonas de cor. 
Pressione “FN” + “PG UP” para ativar o modo de iluminação personalizada.
Pressione novamente a mesma combinação de teclas de forma a configurar as zonas de 
cor. Existem 5 zonas independentes e disponíveis para personalização. 
Pressione “FN” + “1” várias vezes para aceder às várias opções de cor disponíveis 
para essa zona. Repita o mesmo processo para as outras zonas de cor, utilizando as 
seguintes combinações: “FN” + “2”; “FN” + “3”; “FN” + “4”; “FN” + “5”. 
Assim que atingir a personalização desejada, pressione “FN” + “PG UP” para gravar as 
suas preferências.

Pressione para 
bloquear / desbloquear 
totalmente o teclado.



DIRECTIVAS EU  

   DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA
 

A Krom declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e 
outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EC; 2011/65/ EC, conforme aplicável. 
A documentação técnica exigida pelo processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na 
posse da Krom e poderá ser solicitada através de info@kromgaming.com.

  

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO
 

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa 
que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os 
resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto 
de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. 
Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais 
e suprime potênciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente 
resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e 
no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha 
de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.



GARANTIA
A quem protege a garantia:
Esta garantia é válida apenas para o comprador original do produto.
O que protege a garantia:
Para acionar a garantia deverá contactar um parceiro de distribuição Krom no seu país.
Poderá encontrar a listagem de parceiros em www.kromgaming.com 
 Garantia: 2 anos a partir da data de compra. (Dependendo das leis em vigor em cada país)  
 URL: www.kromgaming.com 
 E-mail: support@kromgaming.com 
O que não protege a garantia:
1. Qualquer produto no qual o número de série tenha sido desfigurado, modificado ou 
removido. 
2. Acidentes, má utilização, negligência, danos causados por fogo, àgua, trovoada ou outro 
acto de natureza, modificações de produto não autorizadas, ou falha no cumprimento das 
instruções fornecidas com o produto. 
3. Reparação ou tentativa de reparação por pessoal não autorizado pela Krom. 
4. Danos ou perda de programas, dados ou media de armazenamento removível. 
5. Perda de software ou dados ocorridos durante a reparação ou substituição do produto. 
6. Quaisquer danos no produto causados por transporte. 
7. Remoção ou instalação do produto. 
8. Causas externas, tais como flutuações ou falhas de energia eléctrica. 
9. Uso de materiais ou componentes em desacordo com as especificações Krom. 
10. Desgaste de utilização convencional. 
 11. Qualquer outra causa não relacionada com um defeito no produto. 
 
Para questões de ordem técnica, por favor contacte-nos através do nosso website:

WWW.KROMGAMING.COM
A Krom reserva o direito de modificar textos e/ou imagens.




