
Handleiding



Specificaties

Algemeen:
 Oppervlak
 Aanpasbare verlichting
 Anti-slip rubber onderzijde
 DurableStitch stiksels
 Gevlochten kabel
 Kabellengte
 Aansluiting
 Hoogte
 Gewicht incl. kabel
 Dimensioni (L x P x A)

Verpakkingsinhoud:
 1337 RGB
 Handleiding

Textile




180 cm
USB
3 mm
225 g
359 x 279 x 9 mm



USB aansluiting



LED control

Verlichtingsmodus 

Uit

Permanent

Pulserend

Kleurverandering

Eenmaal drukken

N.V.T.

Volgende kleur

Volgende kleur

Stop kleur 
verandering

Ingedrukt houden 

N.V.T.

Verlichting 
dimmen

N.V.T.

Verlichting 
dimmen

Tweemaal drukken 

Verlichting aan 

Volgende modus

Volgende modus

Verlichting uit 

Druk, terwijl de verlichting uit is, tweemaal snel achter elkaar op de knop van de controller 
om de verlichting te activeren. De vooraf ingestelde modus heeft groen als de standaardk-
leur. Druk eenmaal op de controllerknop om de kleur te wijzigen. De volgorde van kleuren 
is als volgt: groen, rood, blauw, geel, lichtblauw, paars en vervolgens wit. 
Houd de controllerknop ingedrukt om de verlichting te dimmen. Druk tweemaal snel op de 
controllerknop om over te schakelen naar de volgende verlichtingsmodus.
In deze modus pulseert de momenteel geselecteerde kleur. Druk eenmaal op de control-
lerknop om de kleur weer te wijzigen. Druk tweemaal snel op de knop om over te 
schakelen naar de volgende verlichtingsmodus.
In de derde regelbare verlichtingsmodus veranderen de kleuren automatisch en continu.
Druk eenmaal op de controllerknop om de kleur te stoppen en de huidige weergave te 
behouden kleur. Druk nogmaals op de knop om de kleurlading opnieuw te starten. Houd de 
knop ingedrukt om de verlichting te dimmen. Als u de verlichting wilt uitschakelen, drukt u 
wederom tweemaal snel op de controllerknop.



Muiskabelbeheer



Verwijzing

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can 
be recycled and reused.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is
covered by the European Directive 2012/19/EU. Please be informed about the local separate
collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local 

rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal 
of your old product will help prevent potential negative consequences to the environment and human 
health.

Wettelijke vermelding

Disposal of your old products

Voor het potentiele verlies van data, speciaal na oneigenlijk gebruik, accepteert SHARKOON geen 
aansprakelijkheid. Alle genoemde productnamen en omschrijvingen zijn trademarks en/of 
geregistreerde trademarks van de respectievelijke fabrikant en zijn als beschermd geaccepteerd. 
Als onderdeel van het beleid van SHARKOON aangaande productverbetering kunnen de specifica-
ties en design wijzigen zonder vooraankondiging. De specificaties kunnen per land verschillen.  De 
wettelijke rechten van de bijgesloten software behoren aan de respectievelijke fabrikant. Bekijk 
voor gebruik de gebruikersvoorwaarden van de fabrikant.
Alle rechten voorbehouden speciaal (ook in uittreksel) voor vertaling, herdruk, reproductie of 
kopiëren met andere technische middelen. Overtredingen leiden tot vervolging voor schadevergoe-
ding. Alle rechten zijn voorbehouden met nadruk op patenten of goedkeuringen. Leveringsmogelijk-
heden en andere technische modificaties voorbehouden. 
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