


《English》 
Thank you for purchasing the GAMDIAS™ HERMES M5 mechanical keyboard. The 
HERMES M5 focuses on the basic features users demand and applies this to the 
distinct design elements of the HERMES series. This easy-to-use keyboard allows for 
extended use and flexibility to give you optimal gaming performance.  
 
System Requirements 
● Windows ® XP/ Vista / 7 / 8 / 10 
● PC with USB ports 
 
Package Contents 
● GAMDIAS™ HERMES M5 Mechanical Keyboard 
● Keycap puller 
 
Introduction to HERMES M5 Keyboard Configuration 
A. Four multimedia shortcut keys: decrease volume, open media player, play/pause, 

decrease volume 

 +  
Six shortcut keys for switching among Six keyboard light effects. 

 +  
B. Keyboard backlight brightness level adjustment: There are 5 phases for 

brightness level adjustment; OFF / 25% / 50% / 75% / 100% 

 +  
C. FIVE PROGRAMMABLE LIGHTING EFFECTS 
To start recording your customized lighting effect, press FN+F12 to turn off the LED 
effect on the keyboard. While Key F1-F5 glowing slowly, click any one of these 
F-keys+ the assigned keycaps. Then press FN+F12 to preserve the profile. By 
pressing FN+F1/F2/F3/F4/F5, the keyboard would present your own programmable 
lighting pattern. 

  +  +  



D. Restore default setting by pressing FN+PAUSE for 3 seconds. (Default model: 
Wave Effect) 

 +  
Register your GAMDIAS™ HERMES M5 Mechanical Keyboard 
Please visit www.GAMDIAS.com for online product registration 



 +  

 +  

  +  +  

 +  

《Português》
Obrigado por escolher o Teclado Mecânico GAMDIAS™ HERMES M5. O HERMES M5 
foca em funções básicas mais utilizadas pelos usuários e os aplica aos elementos 
distintos da linha HERMES. Este pequeno, leve e fácil de utilizar teclado permite um 
uso prolongado e grande performance.

Requisitos de Sistema
● Windows ® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
● PC com Conexão USB

Conteúdo da Embalagem
● Teclado Mecânico GAMDIAS™ HERMES M5
● Removedor de Keycap

Introdução a configuração do Teclado HERMES M5
A. Quatro atalhos para ações multimídia: aumentar volume,  abrir reprodutor de 
música, reproduzir/pausar, diminuir volume.

Seis atalhos para alterar entre 6 modos de iluminação.

B. Ajuste do nível de Brilho do Teclado: 5 níveis de ajuste; DESLIGADO / 25% / 50% / 
75% / 100%

C. Cinco efeitos de Iluminação Customizáveis
Para começar a gravação de um modo de iluminação customizável, aperte FN+F12 
para desligar os efeitos de Iluminação do Teclado. Note que as teclas F1-F5 
brilharão lentamente, pressione FN + Uma Tecla no Teclado para alterar a cor. 
Então, pressione FN+F12 para salvar o perfil. Pressionando FN+F1/F2/F3/F4/F5 o 
teclado vai mostrar a configuração de iluminação programada.



D. Para restaurar as configurações, aperte e segure FN+PAUSE por 3 segundos. 
(Modo padrão:  Efeito Onda)

Para especificações de seu Teclado Gamer GAMDIAS™ HERMES M5 por favor, visite 
www.GAMDIAS.com.br 
No final de sua vida útil, este produto não deve ser tratado como lixo doméstico ou 
comum. Por favor, faça o descarte em pontos de coleta e reciclagem de dispositivos 
eletrônicos ou retorne-o ao fornecedor para descarte.

 +  
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