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1.	Jellemzők	(billentyűzet)

 • Játékokhoz megtervezett, kivilágított billentyűzet
    • 3 tömbös, szabványos elrendezés
 • 9 multimédia, 6 makro-és három profile-kulcsok   
    • Szoftver az egyéni programozás kulcsok 
 • Multi-key rollover támogatás 
 • Beépített memória
  • Támogatott operációs rendszerek: Windows XP/Vista/7/8 (32 és 64 bites változat) 
    • Key élettartam:> 10 millió billentyűleütéseket 

Csatlakoztatás USB
Kábelhossz 150 cm
Kábelhossz 9 multimédia, 6 makro-és három profile-kulcsok
Méret (H x Sz x Ma) 480x190x32 mm
Tömeg 888 g (kábellel együtt)

2.	Jellemzők	(szoftver)

 • Speciális szoftver a billentyűfunkcók egyedi programozására játékokhoz és egyéb alkalmazásokhoz  
    (pl. Photoshop, Windows, böngésző stb.)
 • Három eltérő profil támogatása, amelyeket az M1 és M2 LED-ek aktivitása jelez. Az M3 profil 
    akkor aktív, ha mindkét LED egyszerre világít. 
 • Teljes mértékben programozható billentyűk (a multimédia-billentyűk kivételével) 
 • A programozható billentyűk segítségével makrót, makróhurkokat, médiafunkciókat, internetes   
    funkciókat, billentyű-leütéseket, egérgomb-funkciókat stb. rögzíthet.
 • Háttérvilágítás: A fényerőt 10%-os lépésekben lehet beállítani vagy 100%-os erősséggel lehet   
       működtetni. A világítási módot átállíthatja villogtatásra („Pulsate”), de igény szerint teljesen 
       ki is kapcsolhatja.           
     
3.	Műszaki	adatok	(billentyűzet)

Bemeneti feszültség 5 V
Billenytűk élettartama 10 millió leütés
Üzemi hőmérséklet 0°C ~ +40°C
Tárolási hőmérséklet -15°C ~ +60°C

4.	A	csomag	tartalma

    • SKILLER PRO
 • A szoftvert és a PDF-útmutatót tartalmazó CD 
    • 1 db. csúszásgátló lap

Megjegyzés:
Ha a fentiek közül bármelyik hiányzik, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben, vagy hívja az 
ügyfélszolgálatot.
support@sharkoon.com (Németország és Európa)
support@sharkoon.com.tw (nemzetközi) 
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5.	A	billentyűzet	áttekintése

   (A) Multimédiagombok
      (B) Amerikai angol, brit angol, spanyol, kínai és német billentyűzetkiosztás      
      (C) Makrógombok
      (D) Csuklótámasz
      (E) Billentyűkkel

5.1		Multimédiagombok

Funkcióbillentyű-kombinációk Másodlagos funkciók
FN+F1 Visszatekerés
FN+F2 Gyors előretekerés
FN+F3 Jelentési sebesség csökkentése
FN+F4 Jelentési sebesség növelése
FN+F5 Lejátszás
FN+F6 Leállítás
FN+F7 Előző
FN+F8 Következő
FN+F9 Médialejátszó elindítása
FN+F10 Némítás
FN+F11 Hangerő csökkentése
FN+F12 Hangerő növelése
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6.	Csatlakoztatás	számítógéphez

      1. Csatlakoztassa a billentyűzet USB-csatlakozóját a számítógép egyik szabad 
           USB-portjába.
      
       2. Az operációs rendszer automatikusan felismeri a billentyűzetet, és az összes szükséges        
           illesztőprogramot telepíti.                    
       
       3. Ha a rendszer nem ismeri fel a billentyűzetet, húzza ki a billentyűzet csatlakozóját, és dugja be          
           a számítógép egy másik USB-portjába.

7.	A	szoftver	telepítése

      1. A billentyűzethez kapott szoftver telepítése előtt távolítson el a számítógépéről minden más bill  
           entyűzetszoftvert.
       
       2. Helyezze be a billentyűzethez kapott CD-t a CD-/DVD-meghajtóba.       
       
       3. Nyissa meg a CD-/DVD-meghajtó (pl. D:\) könyvtárát.     
          
       4. Nyissa meg a „SHARKOON Skiller Pro” mappát. 
      
       5. Kattintson duplán a „setup.exe” fájlra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg
           a telepítési folyamat befejeződik.
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       6. Miután a telepítés befejeződött, a Skiller Pro ikonja megjelenik a Windows-tálcán.       

      7. Ez azt jelenti, hogy a szoftver telepítése sikerült.

8.			A	konfiguráló	program

8.1	A	konfiguráló	program	elindítása          

         Indítsa el az alkalmazást. Ehhez kattintson duplán a Skiller Pro ikonjára az ikonokat 
         tartalmazó tálcán.
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8.2	Főmenü		

    (A) A Skiller Pro három különböző profilt biztosít az M1, M2 és M3 lapon (lásd: 8.3).
     
     (B) A billentyűzet minden egyes gombja (a multimédiagombok kivételével) külön 
          programozható (lásd: 8.4).     

     (C) Minden profilbeállítás visszaáll az alapértelmezett értékekre.       

     (D) A lapokon keresztül profilokat hozhat létre, ezenkívül betöltheti, elmentheti és 
           szerkesztheti a meglévő profilokat.       
     
     (E) A makróbeállítás segítségével hozzárendelheti a kívánt funkciót az L1-L6 gombokhoz 
          (lásd: 8.5).
       
     (F) A precíz beállításokat (pl. a lekérdezési sebességet, a billentyűk válaszidejét, a Windows        
          billentyű beállítását és a fényintenzitást) az Advanced Setting (Speciális beállíttások) 
          lapon lehet megadni (lásd: 8.6).      
         
     (G) A Macro Manager (Makrókezelő) segítségével az egyenként eltárolt makrókat lehet közvetlen  
           módon előhívni.
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8.3	Profilok

           Az M1, M2 és M3 gombokat különböző profilokhoz lehet hozzárendelni. A profilok függetlenek     
           egymástól, ezért mindegyik profilt különböző profilokhoz rendelheti hozzá. 
           (Ha	egy	profil	aktív,	a	Windows	billentyű	automatikusan	le	van	tiltva.)

8.4	Billentyűk	programozása
           
           Mindegyik billentyűt külön lehet beprogramozni. A beprogramozáshoz tegye a következőket:
           Válassza ki a beprogramozni kívánt billentyűt. Ehhez jelölje ki a billentyűt a konfigurációban a          
           bal egérgombbal. Ekkor megjelenik a konfiguráló program.

          
             Az igényeinek megfelelően beprogramozhatja a billentyűket, és elmentheti a módosításokat.

8.4.1	A	billentyűzet	alapfunkciói

           Az FN + Print Screen billentyűkombinációval letilthatja a játék üzemmódot, és visszaállíthatja a   
           billentyűzet alapfunkcióit.



      +
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8.5	Makróbeállítások	

     
     (E) A Macro Setting (Makróbeállítások) segítségével különféle makrókat hozhat létre a                
          makrókezelőben. A makrók szerkesztéséhez jelölje ki a mezők egyikét az L1-től az L6-ig a 
          bal egérgomb segítségével. Megjelenik a választómenüt tartalmazó ablak.
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          Itt különféle opciók állnak rendelkezésére, amelyekkel a funkciókat a saját igényei szerint 
        rendelheti hozzá a makrókhoz.

8.5.1	Makrók	hozzárendelése 
           
           Amikor kiválasztja a makrókezelőt, megjelenik a Record Options (Rögzítési beállítások) mező.

      Amikor kiválasztja a makrókezelőt, megjelenik a Record Options   
                                 (Rögzítési beállítások) mező.
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8.5.2	Multimédiás	funkciók

           A konfiguráló programban minden billentyűt hozzárendelhet egy médiafunkcióhoz. Ehhez
           jelöljön ki egy „média-gyorsbillentyűt” a multimédián keresztül. 

           A kiválasztott opciók (némítási kapcsoló, hangerő növelése/csökkentése) a kijelölt L-billentyűn  
         lesznek eltárolva, miután elmenti őket.
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8.5.3	Windows-funkciók
          

           A konfiguráló programban minden L-billentyűt hozzárendelhet egy Windows-funkcióhoz.
           Jelölje ki a menüben a kívánt funkciót (számológép, keresési funkció, e-mail ügyfél stb.).

8.5.4	Normál	funkciók

           Itt visszaállíthatja a billentyűk eredeti funkcióit.
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8.5.5	Billentyűparancs	hozzárendelése

         Ez az opció billentyűparancsok hozzárendeléséhez használható.

8.5.6	Kikapcsolt	billentyű

           Ehhez a billentyűhöz nem tartozik funkció.
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8.6	Speciális	beállítások	

          
         
     (F) Itt az alábbi módosításokat lehet elvégezni:          

        • Polling Rate (Lekérdezési sebesség) beállításai: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz vagy 1000 Hz           

        • A Windows billenty be- és kikapcsolása           

        • Billentyűk válaszidejének beállítása (1 és 16 ezredmásodperc között)      

        • A billentyűzet megvilágítása (a világítást a szoftver használata nélkül is módosíthatja, ha 
           megnyomja az FN + Scroll billentyűk kombinációját)



F



SKILLER PRO 16

9.	A	szoftver	nélküli	funkciók

9.1	Világítás

           A világítás módosításához használja az FN + Scroll billentyűkombinációt. (10%-100%), Pulsate      
           (Villogás), Off (Kikapcsolva).

9.2	Normál	mód

           Az FN + OFF billentyűkombinációval a billentyűzet normál üzemmódban használható.
           Ebben a módban a Windows billentyű működőképes. Az M1, M2 és M3 profil le van tiltva.

9.3	A	WASD-	és	nyílbillentyűk 

           Nyomja meg egyszerre az FN és a Windows billentyűt. Ekkor a WASD billentyűk      
           nyílbillentyűként használhatók.



      +

      +

      +
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A	jogi	felelősség	kizárása:

Az adatveszteségekért (különösen akkor, ha ez az eszköz nem megfelelő használata miatt követke-
zik be) a SHARKOON nem vállal felelősséget. Az útmutatóban előforduló összes termék és leírás a 
megfelelő gyártók védjegye és/vagy bejegyzett védjegye, ezért védettnek minősül.

A SHARKOON folyamatosan fejleszti a termékeit, ezért a formai kialakítás és a műszaki jellemzők 
előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termék műszaki jellemzői országonként eltérőek lehetnek.

A termékhez kapott szoftver jogai a megfelelő tulajdonosok birtokában vannak. Kérjük, hogy a szoftver 
használata előtt olvassa el a gyártó licencfeltételeit.

Minden jog fenntartva, különösen a fordítási, újranyomtatási, illetve másolással vagy más műszaki 
módszerrel történő sokszorosítási jogokat.

A jogok megsértése esetén meg kell téríteni a károkat.

Minden jog fenntartva, különösen a szabadalom átruházása és a segédprogramra vonatkozó szabada-
lom tekintetében. A hordozóeszközökkel és műszaki módosításokkal kapcsolatos jogok fenntartva.

Az	elhasználódott	termék	leselejtezése

A termék kiváló minőségű anyagok és összetevők felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók 
és újrafelhasználhatók.

Ha egy terméken az áthúzott kukát ábrázoló szimbólum szerepel, ez azt jelenti, hogy a termék meg-
felel a 2002/96/EK európai irányelv követelményeinek.

Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek leselejtezésére kijelölt helyi 
gyűjtőrendszerek felől. Mindig tartsa be a helyi előírásokat, és soha ne a háztartási hulladékokkal 
együtt dobja ki az elhasználódott termékeket. Az elhasználódott termékek helyes leselejtezésével Ön 
segít megelőzni a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.
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