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Wstęp 
Dziękujemy za zakup myszy dla graczy Viper V560. Mysz ta jest niezwykle precyzyjna dzięki czujnikowi 
laserowemu 4G 8200 DPI i posiada szerokie możliwości konfiguracji - 9 programowalnych przycisków i 5 profili. 
Innowacyjne, wymienialne uchwyty boczne oraz regulowany ciężar zapewniają ogromną ergonomię i 
funkcjonalność, a także komfort podczas długotrwałego użytkowania. 
 
Wbudowana technologia makr oraz intuicyjne oprogramowanie stanowią platformę dla graczy, w której można 
rejestrować, odczytywać i edytować skrypty, a następnie zapisywać je i przyporządkowywać do przycisków 
myszy. 
Ta funkcja pozwala graczom wyeliminować powtarzające się i uciążliwe sekwencje ruchów podczas gry. 
 

 
 
 

Charakterystyka/specyfikacja techniczna 
• 9 programowalnych przycisków i 5 profili umożliwiających tworzenie skryptów. 
• 16-bitowa ścieżka danych zapewniająca najwyższe osiągi 
• Częstotliwość próbkowania 1000 Hz. 
• Złącze USB. 
• System regulowanej wagi do 29,4 g. 
• 800/1600/2400/3200 DPI, do wyboru. (maks. 8200 DPI) 
• przewijanie w 4 kierunkach. 
• Czujnik laserowy 4G. (częstotliwość odświeżania 1200) 
• Prędkość: 150 cali/s 
• Żywotność przycisków: 5 milionów kliknięć. 
• Wytrzymałe ceramiczne nóżki. 
• Wymienialne uchwyty boczne. 
 
Zawartość opakowania: 
• Mysz dla graczy Viper 560 
• Instrukcja 
• Naklejka Viper 
 
  

Informacja na temat bezpieczeństwa 
 Niniejszy produkt jest zgodny z IEC 60825-1, produkty laserowe klasy IM. 

Produkt jest zgodny z przepisami FCC i CE. 

 

NIE KIEROWAĆ promienia lasera na 
oczy. 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
* Użytkownik może zarejestrować makro lub przypisać wbudowaną funkcję z biblioteki 
skryptów, a następnie zapisać i przyporządkować makro lub funkcję do jednego z 
dostępnych profili i 9 programowalnych przycisków. 
 
* Przyciski 4 i 5 są domyślnie ustawione jako poprzednia/następna strona w przeglądarce 
internetowej. 
  

Przechylane kółko myszy 
 
Przycisk 10 (programowalny) 
 Przycisk zmiany profilu 
 

Przycisk 4 
 

Przycisk 5 
 

Przycisk zmiany DPI 
 

Ustawienia DPI 
 

2. Nacisnąć przycisk zmiany DPI, aby zmienić rozdzielczość. 
3. Domyślne ustawienia DPI to: 
 
Wskaźnik DPI 

*800 DPI: Jedna biała dioda LED zapalona 
*1600 DPI: Dwie białe diody LED zapalone 
*2400 DPI: Trzy białe diody LED zapalone 
*3200 DPI: Cztery białe diody LED zapalone 
 

1. Możliwa jest zmiana domyślnych wartości DPI za pomocą 
oprogramowania Viper w zakresie 50-8200 DPI. 

 

Przycisk zmiany DPI 

 

Dpi “+” 

 
Dpi “-” 

 

Ustawienia trybu gry 

1. Mysz posiada 9 programowalnych przycisków. 
2. Dostępne jest 5 profili dla każdego przycisku, w każdym można zdefiniować 

inne makro. 
3. Przycisk zmiany profilu znajduje się u góry myszy (oznaczony jako "Mode"). 
 

Wskaźnik profilu 
 
*Lampka czerwona - profil 1 
*Lampka zielona - profil 2 
*Lampka niebieska - profil 3 
*Lampka fioletowa - profil 4 
*Lampka turkusowa - profil 5 
 

Przycisk zmiany profilu 

 



 
 

 
 

 
 

 

Przycisk regulacji wysokości 
 

Poniżej podano procedurę optymalizacji pionowej odległości od 
powierzchni, aby kursor przestał się przemieszczać: 
 
1. Umieścić mysz na płaskiej powierzchni. 
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk 10. 
3. Poruszać myszą po jak największej części powierzchni 

trzymając przycisk 10. Nie unosić myszy z powierzchni - inaczej 
konieczne będzie ponowne przeprowadzenie tego procesu. 

4. Gdy mysz zbiera dane na temat powierzchni, dioda LED DPI 
będzie migać. Gdy dioda przestanie migać, zwolnić przycisk 10. 

 

Uwaga: 
Jeżeli mysz znajduje się w powietrzu, nie zwalniać przycisku 10 - w przeciwnym wypadku kursor się 
zatrzyma. 
Jeżeli tak się stanie, problem można rozwiązać na 2 sposoby: 
(1) Odłączyć mysz i podłączyć ją z powrotem. 
(2) Nacisnąć i przytrzymać przycisk 10, gdy mysz znajduje się na płaskiej powierzchni, unieść mysz z 

powierzchni i zwolnić przycisk 10. 
 

Wkład do regulacji wagi 
 

Przycisk 10 

Możliwa jest regulacja i wyrównanie ciężaru myszy (29,4) w celu maksymalizacji komfortu. 
 

Nacisnąć przycisk, aby zwolnić pojemnik na ciężarki 

 

Nacisnąć przycisk, aby zwolnić uchwyt 

 

Pudełko do przechowywania ciężarków 

 

Uwaga: 
 Trzymać ciężarki z dala od dzieci. 

 

Nóżki ceramiczne 
 

Mysz jest wyposażona w nóżki ceramiczne zapewniające gładkie 
przemieszczanie oraz bardzo wytrzymałą powierzchnię, która się nie 
zużywa. 
 
Aby w pełni wykorzystać ich możliwości należy wyposażyć się w dobrą 
podkładkę pod mysz. 
 

Nóżki ceramiczne 



 
 

 
 

1. Podłączanie sprzętu 
 

Podłączyć mysz do portu USB komputera. 
Odczekać 5-10 sekund do momentu, aż komputer ją wykryje. 

 
2. Instalacja oprogramowania 
 

Oprogramowanie myszy należy pobrać ze strony http://www.patriotmemory.com/need to insert.pdf. 
Umożliwia ono konfigurację przycisków, zmianę ustawień i regulację DPI. Funkcja przechylanego kółka 
będzie aktywna dopiero po instalacji oprogramowania. 

 
Instrukcja instalacji oprogramowania 
 

Po pobraniu należy dwukrotnie kliknąć plik, a instalacja się rozpocznie. Postępować zgodnie z instrukcjami 
pojawiającymi się na ekranie. 

 

 



 
 

 
 

Instrukcja konfiguracji przycisków 
 

 
 
W myszy można skonfigurować 5 profili z przyporządkowaniami przycisków i skryptami makro. Lampki: 
czerwona, zielona, niebieska, fioletowa i turkusowa pozwalają szybko sprawdzić, który profil jest włączony. 
Ponadto, w każdym profilu można zarejestrować do 9 skryptów makro. 
 
Wybór i nazywanie profilu 
• Przemieścić kursor na obszar profilu i wybrać kolor (czerwony, zielony, niebieski, fioletowy lub turkusowy), aby 

określić jego nazwę. 
• Każdy profil oznacza grupę ustawień przycisków. Użytkownicy mogą skonfigurować profile do różnych gier. 
 
Uwaga: Nazwa profilu jest ograniczona do maks. 8 znaków. 
 
Ustawienia przycisków 
 
1. Aby zmienić nazwę profilu, należy kliknąć go dwukrotnie. 
2. Przemieścić kursor na obszar ustawień przycisków. Pozwala on na zmianę ustawień każdego przycisku za 

pośrednictwem odpowiedniego wyskakującego menu lub edytowalnej listy makr. 
3. Do każdego z 9 przycisków można przyporządkować inną funkcję. 
 
Uwaga: Po zmianie ustawień w menu wyskakującym lub liście makr komputer automatycznie zapisuje je w 
pamięci myszki. 

 
  



 
 

 
 

 
 
Ustawienia makr 
 
Ustawienia makr obejmują cztery okna. 
 

 
 
Okno listy makr 
 
Okno to zawiera maks. 64 wiersze do konfiguracji użytkowników. Każde makro można nazwać i zapisać, tak aby 
wiadomo było do czego ono służy. 
 
Uwaga: W każdym wierszu dozwolone jest mak. 14 liter lub innych znaków. 
 

Wskaźnik pamięci 

 

Okno listy makr 

 

Edytor makra 

 
Menu funkcji 

 



 
 

 
 

Okno edytora makr 
 
W oknie tym można uruchomić zaawansowaną funkcję rejestracji komend wprowadzanych z klawiatury i myszy. 
 

Start/zatrzymanie rejestracji: 
Kliknąć tutaj, aby rozpocząć rejestrację komend klawiatury i myszy, z których ma powstać makro. 
Przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań po zakończeniu rejestracji, należy ją zatrzymać. Aby 
to zrobić wystarczy kliknąć przycisk zatrzymania. 
 
Kasowanie: 
Kliknąć, aby skasować wybrane komendy po rejestracji. 

 
Wybrać jedną z komend w Typie Makra: (tryb zapętlony, tryb strzelania lub tryb jednorazowy). Przemieścić kursor 
tak, aby wskazać pierwszą linię w Oknie edytora makr, a następnie kliknąć dwukrotnie, aby rozpocząć 
wprowadzanie komend. 
 
Uruchomienie jednorazowe: 

Zarejestrowany skrypt zostanie uruchomiony raz. 
 
Zapętlenie: 

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, po naciśnięciu przyporządkowanego przycisku zarejestrowany skrypt 
zostanie zapętlony. Domyślna wartość to "nieaktywny". 

 
Tryb strzelania: 

Ta funkcja służy do uzyskania określonego naciśnięcia klawisza lub ruchu myszy podczas strzelania. 
 
Czas trwania: 

Funkcja ta pozwala na określenie czasu rejestracji komendy lub przerwy pomiędzy dwoma 
komendami. Domyślnie jest "aktywna". Można ją wyłączyć, jeżeli nie jest potrzebna. 

 
Czas trwania w ms (0,001 sekundy): 
Kliknąć dwukrotnie, aby ręczne zmodyfikować czas trwania. 

 
Po zakończeniu przeciągnąć skrypt z Okna edytora makr do Okna listy makr, a następnie nazwać go i zapisać. 
 

 
 

Przeciąganie do okna makr 
 



 
 

 
 

Importowanie makr/skryptów: 
 

Aby "zaimportować" skrypty lub makra, 
nacisnąć ten przycisk i zapisać skrypty lub 
makra w myszy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksportowanie makr/skryptów: 
 

Kliknąć przycisk "eksportuj", aby zapisać 
utworzone skrypty lub makra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okno przycisków funkcyjnych 
 

Kosz: 
Aby usunąć skrypt, wybrać go i przeciągnąć na przycisk "kosz". 
 
Wprowadź opóźnienie. 
Przeciągnąć ten przycisk na obszar edytora makr i wstawić pomiędzy dwa skrypty. Kliknąć dwukrotnie, 
aby wprowadzić czas trwania w milisekundach. 
 
Wprowadź komendy z klawiatury, myszki lub przewijania: 
Użyć tego przycisku do wprowadzenia skryptu z klawiatury, myszki lub kółka przewijania. Po 
zakończeniu komenda pojawi się w obszarze edytora makr. 
 
 
Wprowadź ruch myszy: 
Kliknąć ten przycisk, aby ustawić ruch myszy do określonego obszaru. 
 
Kasuj listę komend: 
Kliknąć ten przycisk, aby skasować wszystkie komendy skryptu w obszarze edytora makr. 

 



 
 

 
 

Wskaźnik stanu makr 
 
1. Wskazuje, które profile używają danego makra i ile pamięci każde z nich z używa. 
2. Okno wskaźnika pamięci. 
 

 
 
 

Konfiguracja DPI 
 
Mysz posiada 4-poziomowy przełącznik rozdzielczości. Domyślne wartości to 800/1600/2400/3200. 
Rozdzielczość można zmodyfikować w zakresie 50-8200 DPI i przyporządkować do dowolnego z 4 poziomów. 
Można ustawić niezależną rozdzielczość dla osi X i Y. 
 

 

1. Informacje o makrach 

 

2. Wskaźnik pamięci 

 



 
 

 
 

Ustawienia 
 
W zakładce ustawień można zmodyfikować częstotliwość próbkowania, predykcję, profil DPI i akcelerację myszy. 
 

 
 
Częstotliwość próbkowania: 
Częstotliwość próbkowania określa jak często mysz wysyła informacje do komputera. Można ją regulować w 
zakresie 125 HZ - 1000 Hz. 
 
Predykcja 
Po włączeniu predykcji kursor będzie się przemieszczać z punktu A do punktu B po bardziej prostych liniach. 
 
Uruchomienie wskazania DPI/profili 
Uruchomienie tej opcji włączy wyświetlanie wskazania DPI w lewym górnym rogu monitora podczas zmiany tego 
ustawienia. 
 
Wyłączenie akceleracji myszy: 
Wyłączenie akceleracji spowoduje, że ruch kursora na ekranie będzie dokładnie odpowiadać ruchom myszy. Po 
włączeniu przyspieszenie myszy będzie zależeć od prędkości przemieszczania kursora na monitorze. 
 



 
 

 
 

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. 

 
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: 
 
Aby korzystanie z myszy Viper V360 było maksymalnie bezpieczne, zalecamy postępowanie zgodnie z poniższymi 
wskazówkami: 
 
1. Nie patrzeć bezpośrednio na promień lasera myszy, nie kierować go na oczy innych osób. Należy pamiętać, że promień 

lasera NIE JEST widzialny okiem nieuzbrojonym i jest zawsze włączony. 
 
2. W przypadku problemów z prawidłową obsługą urządzenia i braku rozwiązania w instrukcji obsługi, należy odłączyć 

urządzenie i poszukać pomocy na stronie www.patriotmemory.com. Nie podejmować prób samodzielnego serwisowania lub 
naprawy urządzenia. 

 
3. Nie rozmontowywać urządzenia (spowoduje to unieważnienie gwarancji), nie używać go przy nieprawidłowym obciążeniu 

prądowym. 
 
4. Trzymać urządzenie z dala od cieczy i wilgoci. Używać urządzenia wyłącznie w dopuszczalnym zakresie temperatur: 0°C 

(32°F) - 40°C (104°F). Jeżeli temperatura wykracza poza ten zakres, wyłączyć i odłączyć urządzenie, a następnie odczekać 
na stabilizację temperatury na optymalnym poziomie. 

 
PRODUKTY LASEROWE KLASY 1M 
Międzynarodowe normy i bezpieczeństwo NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE: NIE KIEROWAĆ 
BEZPOŚREDNIO W STRONĘ PRZYRZĄDÓW OPTYCZNYCH. Produkty laserowe klasy 1M są zgodne z Normą 
Międzynarodową IEC 60825-1 Wyd. 2: 2007, Produkty Laserowe Klasy 1, oraz zgodne z 21CFR 1040.10 i 1040.11, oprócz 
wyjątków zgodnych z Rozporządzeniem w sprawie Laserów nr 50 z 24.06.2007. 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW LASEROWYCH 
 
Nie kierować promienia lasera w stronę oczu. W przypadku produktów laserowych klasy 1M, spoglądanie w laser za 
pośrednictwem przyrządów optycznych (np. okularu, szkła powiększającego, mikroskopu) z odległości 100 mm stanowi 
zagrożenie dla oczu. 
 
 
 

Wyprodukowano w Chinach. 
 

Logotyp "P" stanowi zarejestrowany znak handlowy Patriot Memory, LLC 
 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Patriot Memory oraz logotyp Patriot Memory stanowią zarejestrowane znaki handlowe Patriot 
Memory. 

Wszelkie inne znaki handlowe są własnością ich poszczególnych właścicieli. Patriot nie ponosi odpowiedzialności za błędy 
mogące pojawić się w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione 
przez użytkownika lub strony trzecie w wyniku użytkowania lub nieprawidłowego użytkowania naszego produktu. Informacje 

zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
www.patriotmemory.com 



 
 

 
 

 
 


