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Klávesnice MOTOSPEED CK108 
Uživatelská příručka 

Čeština 

 

Hlavní parametry

Životnost kláves: 50 milionů 
stisknutí 

Maximální proud: 500 mA 

Hmotnost: 1040g (+-20g) 

Napětí: +5V (+-5%) 

Rozměry: 437 × 128 × 36 mm 

Délka kabelu: 1,8 m (+-0,1 m) 

 

Obecné vlastnosti 

1. Odezva kláves až 1000 Hz (nutno povolit v ovládacím SW) 
2. Celkem 18 různých světelných efektů 
3. Anti-Ghost provedené všech kláves 
4. Mechanické spínače pro profesionální hraní her 
5. Možnost výběru barvy podsvícení z 16.8 milionů barev 
6. Multimediální klávesy, nastavení maker 
7. Vlastní paměť pro uložení barevných profilů 
8. Možnost zablokovat klávesu Windows proti nechtěnému stisknutí při 

hraní 
9. Odjímatelný držák dlaní 
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Technické vlastnosti 

1. Nastavení barevných profilů, například pro každou hru jiný. 
2. Barvy podsvícení je možné nastavit buď v ovládacím software nebo 

přímo na klávesnici. 
3. Možnost regulace intenzity jasu podsvícení přes FN a klávesy ↑ a ↓ v 5 

krocích, možnost regulovat rychlost animace přes FN a klávesy – a + 
(klávesy vedle Backspace) v 5 krocích 

4. Možnost zablokovat klávesu Windows, blokování indikuje dioda 
5. Prostřednictvím kláves FN+ESC+F1+F3+F5 resetujete klávesnici do 

výchozího nastavení 
6. Prostřednictvím kláves FN a PS zapnete nebo vypnete podsvícení 

Přepínání světelných efektů 

Pro přepínání efektů stiskněte FN a klávesy INS, HOME, PU, DEL, END nebo PD 
(popisky M1 až M6), pro přepnutí barvy zvoleného efektu stiskněte FN a →. 
Směr efektů můžete změnit přes FN a ←, jas přes FN a ↑ a ↓. 

Poznámka: Pomocí aplikace v počítači si můžete vybrat barvu z celého 
barevného spektra. Odstín barvy může být mírně odlišný od zobrazovaného na 
monitoru počítače. 

Pro přepnutí na vlastní rozložení použijte FN a ~ (klávesa nad klávesnou Tab). 

Barevné efekty 

1. Klávesa FN + INS (M1) – klávesnice svítí jednou barvou 
a. The trial of light 
b. Breathing 
c. Monochrome normally on 

2. Klávesa FN + HM (M2) – efekty po stisknutí klávesy 
a. Ripple graff 
b. Pass without trace 
c. Fast run without race 

3. Klávesa FN + PU (M3) – barevné tempo 
a. Hurricane 
b. Accumulate 
c. Digital Times 

4. Klávesa FN + DEL (M4) – barevný proud 
a. Go with the stream 
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b. Clouds fly 
c. Winding paths 

5. Klávesa FN + END (M5) – dynamické střídání 
a. Flowers blooming 
b. Snow winter jasmine 
c. Swift action 

6. Klávesa FN + PD (M6) – světelný prostor 
a. Both ways 
b. Surmount 
c. Fast and the Furious 

Vlastní nastavení barevných profilů 

Barevné rozložení můžete nastavovat jak na počítači, tak na klávesnici. 

Poznámka: Své barevné rozložení si v aplikaci můžete také zazálohovat do 
souboru. 

1. Nastavení přímo na klávesnici 

Pro nastavení přejděte do vlastního profilu přes FN a ~ a znovu stiskněte FN a ~. 
Rozblikají se diody indikující Num. lock, Caps lock a další. Klávesou FN a → 
měníte nastavovanou barvu (tou barvou svítí klávesa ~). Po stisknutí klávesy se 
daná barva nastaví na stisknutou klávesu. 

Po dokončení můžete nastavení uložit přes FN a ~. 

2. Nastavení pomocí program v počítači 

V programu si můžete pohodlně listovat mezi barevnými efekty nebo 
nastavovat vlastní barevní profily. 

Program je kompatibilní s Microsoft Windows XP a novější. 

Klávesové zkratky 

FN+F1 – Hudební přehrávač 

FN+F2 – Snížení hlasitosti 

FN+F3 – Zvýšení hlasitosti 

FN+F4 - Ztlumení zvuku 

FN+F5 – Zastavit 

FN+F6 – Předchozí skladba 

FN+F7 – Pauza/přehrát 

FN+F8 – Další skladba 

FN+F9 – E-mail 

FN+F10 - Internet 
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FN+F11 – Klakulačka FN+F12 - Hledání 

 

FN+↑ - zvýšení jasu 

FN+↓ - snížení jasu 

FN+→ - změna barvy 

FN+← - změna směru efektu 

FN++ - zvýšení rychlosti efektu 

FN+- - snížení rychlosti efektu 

Recyklace a ekologická likvidace 

Přístroj odevzdejte na nejbližší sběrnu elektroodpadu. 

Záruka 

Prodejce na výrobek poskytuje záruku 24 měsíců od data zakoupení. 

Výrobce 

Motospeed, Motospeed Technology Group Limited 

Qianjin Road, 5th District, Bao´ an Shenzen Pr. China 

Web: www.motospeed.cn www.motospeed.cc 

Tel.: 40006-980-810 

Vyrobeno v Číně. 

 

Ovládací software 

Kompatibilní s Microsoft Windows XP, Vista, 
7, 8 a 10.  

Odkaz ke stažení: http://is.gd/s7mge1/ 
 

 


