
  

INSTRUKCJA OBSŁUGI 



 
  

WPROWADZENIE 

Dziękujemy za zakup klawiatury dla graczy Viper V760. Klawiatura ta wykorzystuje bardzo ciche przełączniki 
mechaniczne Kailh Brown. Każdy klawisz może być podświetlony w jednym z 16,8 miliona kolorów. Klawiatura 
wyposażona jest także w funkcję rollover zapewniającą anti-ghosting oraz 103 w pełni programowalne klawisze makr, 
dzięki którym można zoptymalizować sterowanie w danej grze i zapisać w jednym z 5 profili. 
 
Obudowa z wysokiej jakości aluminium sprawia, że klawiatura jest niezwykle wytrzymała, a dzięki portowi 
przelotowemu USB można do niej podłączyć dowolne urządzenie USB. Dołączona magnetyczna podpórka dla dłoni 
służy zapewnieniu komfortu użytkownika podczas długiej gry i jest łatwa do zamontowania i zdemontowania. 

 



  

CHARAKTERYSTYKA I 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
• 100% przełączniki mechaniczne Kailh 

Brown 
• Rollover anti-ghosting dla 103 klawiszy 
• Diody LED w pełnym spektrum RGB 
• Możliwość podświetlenia każdego klawisza 

innym kolorem do wyboru spośród 16,8 
miliona 

• Port przelotowy USB 

• Tryb gry 
• Wbudowana pamięć 
• 103 programowalnych klawiszy do makr 
• 6 klawiszy do kontroli funkcji 

multimedialnych 
• Wsparcie do 6 profili 
• 14 klawiszy sterowania podświetleniem 
• 10-poziomowa reakcja LED 
• Wielopoziomowe przyciemnianie 

podświetlenia LED 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
• Klawiatura dla graczy Viper V760 
• Zdejmowana magnetyczna podpórka 
• Urządzenie do zdejmowania nasadek 

klawiszy 
• Skrócona instrukcja obsługi 
• Naklejka Viper 

 

5 PROFILI 

 
100% PRZEŁĄCZNIKI 
MECHANICZNE KAILH 
BROWN 

 
103 PROGRAMOWALNE 
KLAWISZE DO MAKR 

 
ROLLOVER ANTI-GHOSTING 
DLA 104 KLAWISZY 

 PEŁNE SPEKTRUM RGB 
MOŻLIWOŚĆ PODŚWIETLENIA 
KAŻDEGO KLAWISZA INNYM 
KOLOREM DO WYBORU 
SPOŚRÓD 16,8 MILIONA 

 

PRZYCISK TRYBU GRY 

 

ZDEJMOWANA MAGNETYCZNA 
PODPÓRKA DLA DŁONI 

 
PRZYCISK FUNKCYJNY 

 

PRZYCISKI STEROWANIA 
PODŚWIETLENIEM 

 
PORT 
PRZELOTOWY USB 

 
OBUDOWA Z WYSOKIEJ 
JAKOŚCI ALUMINIUM 

 
PRZYCISK RESET 

 PRZYCISK USTAWIENIA PRĘDKOŚCI 
EFEKTÓW ŚWIETLNYCH 

 
PRZYCISKI KIERUNKU OŚWIETLENIA 

 PRZYCISKI PRZYCIEMNIENIA I 
JASNOŚCI 

 



  

INSTALACJA 

PODŁĄCZANIE SPRZĘTU 
Podłączyć klawiaturę do dwóch wolnych portów USB. Odczekać 5-10 sekund do momentu, aż komputer ją wykryje. 
 
INSTALACJA OPROGRAMOWANIA 
Należy pobrać oprogramowanie klawiatury ze strony http://www.patriotmemory.com - umożliwia ono zmianę efektów 
świetlnych, tworzenie i zarządzanie makrami, zarządzanie profilami, ustawienie opóźnienia, odpowiedzi itd. 
 
Po pobraniu należy dwukrotnie kliknąć plik, a instalacja się rozpocznie. Postępować zgodnie z instrukcjami 
pojawiającymi się na ekranie. 

 



  

SKRÓTY KLAWISZOWE 
 



  

KLAWISZE MULTIMEDIALNE 

 
FN+1 
ODTWARZANIE/PAUZA 

FN+4 
WYCISZENIE 

FN+2 
POPRZEDNI UTWÓR 

FN+5 
CISZEJ 

FN+3 
NASTĘPNY 

UTWÓR 

FN+6 
GŁOŚNIEJ 



   

TRYBY REJESTRACJI PODŚWIETLENIA 
Rejestracja i zapisywanie konfiguracji klawiszy 

 

Po naciśnięciu kombinacji klawiszy FN+F12 

klawisze F1-F5 zaczną migać, co oznacza, że są 

przygotowane do rejestracji konfiguracji 

użytkownika. Gdy klawisze te będą migać, należy 

wybrać dowolny z nich, do którego ma zostać 

przypisana konfiguracja. 

Naciśnięcie dowolnego klawisza w trybie rejestracji 
zmieni kolor podświetlenia, dalsze naciskanie 
spowoduje przejście przez wszystkie ustawione kolory. 
 

Powtarzać tę czynność do momentu konfiguracji 
klawiatury zgodnie z preferencjami. 
 

Przykładowo, jeżeli wybrane zostaną klawisze WASD, 

będą one podświetlone, co oznacza że zostały 

zarejestrowane i przypisane do wybranego klawisza "F" 

Po rejestracji nacisnąć FN+F12, aby zapisać 
konfigurację. 
 
Powtarzać opisane czynności aż do zakończenia 

konfiguracji 



   

TRYB RADARU/REFLEKTORA/FALI 
Naciskać FN+3, aby przełączać tryby 

 TRYB REFLEKTORA 
Światła zapalają się po dwóch stronach klawiatury, 

spotyka się w środku, a potem powraca na 

poprzednią pozycję 

FN+PgUp 
Zwiększa prędkość trybu 

radaru 

FN+PgDn 
Zmniejsza prędkość trybu 

radaru 

FN+ (-/+) 
Zwiększa/zmniejsza jasność 

TRYB RADARU 
Podświetlenie przemieszcza się wzdłuż brzegu 

klawiatury podświetlając w każdym momencie jej 

fragment 

TRYB FALI 
Spektrum kolorów przemieszcza się z jednego końca 

klawiatury na drugi 

FN+PgUp 
Zwiększa prędkość trybu radaru 

FN+PgDn 
Zmniejsza prędkość trybu radaru 

FN+ dowolna strzałka 
Zmienia kierunek przemieszczania się 

radaru - zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara lub przeciwnie 

FN+PgUp 
Zwiększa prędkość trybu fali 

 

FN+strzałka w górę 
Zwiększa prędkość trybu fali 

FN+strzałka w górę 
Zwiększa prędkość trybu fali 

FN+PgDn 
Zmniejsza prędkość trybu fali 

 

FN+strzałka w dół 
Zmniejsza prędkość trybu fali 

FN+strzałka w dół 
Zmniejsza prędkość trybu fali 

FN+ (-/+) 
Zwiększa/zmniejsza jasność 

FN+ (-/+) 
Zwiększa/zmniejsza jasność 



   

TRYB FALOWANIA 

TRYB FALOWANIA 
Po naciśnięciu dowolnego przycisku oświetlenie rozejdzie się we wszystkich kierunkach, tworząc efekt "falowania" 

 

FN+PgUp 
Zwiększa prędkość trybu 

falowania 

FN+PgDn 
Zmniejsza prędkość trybu 
falowania 
 

FN+ (-/+) 
Zwiększa/zmniejsza jasność 



   

EFEKT WIRU/WĘŻA 
Naciskać FN+F8, aby przełączać tryby 

 TRYB WIRU 
Podświetlenie uruchamia się po jednym klawiszu i 

obejmuje całą klawiaturę - zaczyna od lewego górnego 

rogu do środka, a potem gaśnie w odwrotnym kierunku 

FN+PgUp 
Zwiększa prędkość trybu wiru 

TRYB WĘŻA 
Podświetlenie zaczyna się od góry i "pełźnie" w dół wijąc 

się na boki do momentu osiągnięcia dolnego rzędu 

FN+PgUp 
Zwiększa prędkość trybu węża 

FN+PgDn 
Zmniejsza prędkość trybu wiru 

FN+PgUp 
Zwiększa prędkość trybu wiru 

FN+PgUp 
Zwiększa prędkość trybu wiru 

FN+PgDn 
Zmniejsza prędkość trybu węża 



    

TRYB KROPEL DESZCZU/REAGUJĄCY 
Naciskać FN+F9, aby przełączać tryby 

 TRYB KROPEL DESZCZU 
Klawisze podświetlane są losowo, co przypomina 

spadające krople deszczu 

FN+PgUp 
Zwiększa prędkość trybu wiru 

TRYB REAGUJĄCY 
Po naciśnięciu klawisz podświetla się i stopniowo gaśnie 

FN+PgUp 
Zwiększa prędkość wygaszania w 

trybie reagującym 

FN+PgDn 
Zmniejsza prędkość trybu wiru 

FN+PgUp 

Zwiększa prędkość trybu wiru 

FN+PgUp 
Zwiększa prędkość trybu wiru 

FN+PgDn 
Zmniejsza prędkość wygaszania w 

trybie reagującym 



   

ODDECH 
 

TRYB ODDECHU 
Wybrany kolor jaśnieje, a potem gaśnie 

 

FN+PgUp 
Zwiększa prędkość trybu 
oddechu 
 

FN+PgDn 
Zmniejsza prędkość trybu 
oddechu 
 

FN+PgUp 

Zwiększa prędkość trybu wiru 



  

STATYCZNY/SPEKTRUM 
Naciskać FN+F11, aby przełączać tryby 

 TRYB STATYCZNY 
Wszystkie klawisze są podświetlone jednym 

określonym kolorem 

TRYB SPEKTRUM 
Klawisze są podświetlane cyklicznie zmieniającymi się 

kolorami tęczy 

FN+PgUp 
Zwiększa prędkość zmian w trybie 

spektrum 

FN+PgUp 
Zwiększa prędkość trybu wiru 

FN+PgUp 

Zwiększa prędkość trybu wiru 

FN+PgDn 
Zmniejsza prędkość wygaszania w 

trybie spektrum 



   

OPROGRAMOWANIE KLAWIATURY 
 



  

WYBÓR KOLORU 
 
• Wybór spośród siedmiu ustawionych kolorów 
 
• Aby zmienić ustawione kolory, kliknąć dwukrotnie na odpowiedni kwadrat i wybrać w oknie nowy 

kolor. 
 
• Kafelek z tęczą spowoduje przechodzenie przez wszystkie ustawione kolory we wszystkich 

trybach za wyjątkiem Fali i Spektrum 
 



USTAWIENIA ŚWIATŁA 
 
• JASNOŚĆ ŚWIATŁA: Kliknąć i przeciągnąć pokrętło z lewa na prawo w celu regulacji jasności 

klawiszy. 
 
• PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA: Prędkość animacji wzorów można zmieniać stopniowo z wolnej na 

szybką. 
 
• KIERUNEK ŚWIATŁA: Wybór kierunku, z którego kolory mają być animowane w trybie Fali 

 

 



ZARZADZANIE MAKRAMI 
 
• NOWE: Tworzy nowe makro 
• USUŃ: Usuwa zaznaczone makro 
• ZMIEŃ NAZWĘ: Aby zmienić nazwę makra należy kliknąć je dwukrotnie 
• ROZPOCZĘCIE REJESTRACJI: Rozpoczyna rejestrację wciśniętych klawiszy do wybranego makra 
• ZATRZYMANIE REJESTRACJI: Kończy rejestrację naciśnięć klawiszy dla wybranego makra 
• OPÓŹNIENIE POMIĘDZY NACIŚNIĘCIAMI KLAWISZY: Rejestracja wprowadza opóźnienie w milisekundach do makra 

pomiędzy naciśnięciami klawiszy 
• PĘTLA: Wartość ta informuje makro ile razy ma zostać powtórzone (do 999 razy) 
 



 

• WSTAW PRZED: Wstawienie naciśnięcia klawisza przed wybranym działaniem 
• WSTAW PO: Wstawienie naciśnięcia klawisza po wybranym działaniu 
• WSTAW FUNKCJE MYSZY: Wstaw symulowane kliknięcie myszą po wybranym działaniu 

- W dół: Symuluje naciśnięcie przycisku myszy 
- W górę: Symuluje zwolnienie przycisku myszy 
- Klik: Symuluje naciśnięcie i zwolnienie przycisku myszy 

• WPROWADŹ OPÓŹNIENIE: Wprowadza 50 ms opóźnienia po wybranym działaniu 
- Aby edytować opóźnienie, kliknąć je podwójnie i wprowadzić żądaną wartość w ms 

• USUŃ: Usuwa wybrane działanie 
 



   

• TRYB GRY: Uruchamia mapowanie klawiszy zgodnie z preferencjami użytkownika 
• BLOKADA KLAWISZA WINDOWS: Dezaktywuje klawisz Windows znajdujący się po lewej stronie. 
• CZAS ODPOWIEDZI: Zmiana czasu odpowiedzi określa ile zajmie systemowi reakcja na dane działanie. 

Można go ustawić w zakresie 2 ms - 20 ms. Domyślna wartość to 8 ms 
• CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBKOWANIA: Parametr ten określa jak często klawiatura wysyła informacje do komputera. 
• Można go zmieniać w zakresie 125 Hz - 1000 Hz. Domyślna wartość to 250 Hz. 
 



  

1. Odpowiednie sterowniki i oprogramowanie można znaleźć wchodząc na stronę www.patriotmemory.com i wpisując w 
pole wyszukiwania "Viper V760". 

 

2. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych z użytkowaniem klawiatury, nacisnąć przycisk  w 
oprogramowaniu, aby przywrócić ustawienia fabryczne klawiatury. 

 
3. Jeżeli powrót do ustawień fabrycznych nie rozwiąże problemu, spróbować odłączyć klawiaturę i podłączyć ją do innego 

portu USB. 
 
4. Jeżeli problem nadal nie znika, skontaktować się ze Wsparciem Patriot: support@patriotmem.com 
 



 

Informacje FCC i prawne: 

Urządzenie zostało przetestowane i jest zgodne z wartościami granicznymi dla urządzenia cyfrowego klasy B zgodnie z Rozdziałem 15 przepisów FCC. Przepisy te określają odpowiedni poziom 
zabezpieczenia przed zakłóceniami w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fal radiowych i w przypadku 
instalacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcją może powodować zakłócenia w łączności radiowej. 
 
Nie ma gwarancji, że zakłócenia takie nie wystąpią w określonych przypadkach. Jeśli urządzenie wpływa niekorzystnie na odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić wyłączając i włączając 
urządzenie, zaleca się skorygowanie zakłóceń przez użytkownika w jeden z następujących sposobów: 
 
• Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej. 
• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami a odbiornikiem. 
• Podłączenie urządzenia do gniazda innego niż to, do którego podłączony jest odbiornik. 
• Zastosowanie się do zaleceń otrzymanych w punkcie sprzedaży lub od doświadczonego technika radiowego lub telewizyjnego. 
 
INFORMACJE FCC: 

Urządzenie spełnia wymagania Części 15 przepisów FCC. Praca urządzenia warunkowana jest dwoma poniższymi wymaganiami: 
1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń radiowych, a także 
2) Urządzenie musi tolerować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niewłaściwe działanie. 
 
OSTRZEŻENIE FCC: 

• Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian lub przeróbek bez zgody strony odpowiedzialnej za zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej. Wszelkie tego typu zmiany lub modyfikacje 
mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do eksploatacji urządzenia. 

• Urządzenie i jego antena nie powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie jakiejkolwiek innej anteny lub nadajnika. 
 


