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Wstęp

Dziękujemy za zakup myszy do gier Viper V530. Mysz ta jest wyposażona w czujnik optyczny Avago 
4000 DPI, można programować jej 7 przycisków oraz posiada do 6 własnych profili i kolorów. Wbudowana 
technologia makro wraz z oprogramowaniem Viper do gier zapewnia narzędzie dla graczy nagrywające, 
odczytujące i edytujące skrypty, które mogą być zapisane i przypisane konkretnym przyciskom myszy. 
Umożliwia to graczom przeprowadzanie męczących lub powtarzających się ruchów za jednym kliknięciem 
przycisku.

Niniejszy produkt jest zgodny z IEC 60825-1, produktem 
laserowym klasy 1M.
Produkt jest zgodny z przepisami FCC oraz CE.

NIE należy kierować wiązki 
laserowej na gałki oczne.

Informacja o bezpieczeństwie

Cechy/specyfikacja techniczna:
• Sześć unikalnych ustawień profilowych
• Siedem programowanych przycisk makro
• Złącze USB
• Czujnik optyczny Avago 4000 DPI
• Rozdzielczość: 500/1000/1500/2000/3000/4000 DPI (X i Y)
• Szybkość śledzenia kursora: 150 cm/s
• Przyspieszenie: 20 G
• Szybkość rozsyłania: 500 Hz

Zawartość opakowania:

• Mysz do gier Viper 530
• Szybki przewodnik
• Naklejka Viper

1. Naciśnij przyciski 6 i 7, by zmienić ustawienia DPI.
2. Ustawienia DPI są oznaczone przez kolor podświetlenia LED w trybie włączonego podświetlenia.

Domyślne ustawienia DPI to:
* 500 DPI jest CZERWONY
* 1000 DPI jest NIEBIESKI
* 1500 DPI jest ZIELONY
* 2000 DPI jest ŻÓŁTY
* 3000 DPI jest ZIELONONIEBIESKI
* 4000 DPI jest FIOLETOWY

3. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia DPI przez oprogramowanie myszy Viper V530.

Ustawienia DPI

Instalacja sprzętu

Instalacja oprogramowania

Podłącz mysz V530 do portu USB komputera.
Odczekaj 5-10 sekund, by mysz została wykryta przez komputer.

Pobierz oprogramowanie do myszy V530 ze strony http://patriotmemory.com w sekcji pobierania 
programów dla produktu V530.

Instrukcja instalacji oprogramowania
Po pobraniu kliknij dwukrotnie oprogramowanie, by rozpocząć instalację. Postępuj zgodnie z 
instrukcjami na ekranie, by zakończyć czynność.



1. Instrukcje ustawiania przycisków

Przyciskom przypisane są następujące domyślne funkcje.

Zresetowanie myszy za pomocą programu lub przez naciśnięcie przycisku resetowania u spodu myszy 
zresetuje mysz do domyślnych ustawień fabrycznych.

Można zmienić funkcje przypisane przyciskom zgodnie z życzeniem, korzystając z rozwijanego menu.

1. Kliknij przycisk, którego ustawienie chcesz zmienić.
2. Wybierz funkcję z menu rozwijanego, którą chcesz przypisać do przycisku.
3. Kliknij Zastosuj, by potwierdzić zmiany.

Uwaga: Przynajmniej jeden przycisk musi zawsze być przypisany jako przycisk do klikania!

Dodatkowe funkcje mogą być przypisane w ten sam sposób: po rozwinięciu menu z symbolem „+”.

Ustawienia profili

Niniejsza mysz oferuje do 6 własnych ustawień profili.

Ustawienia profilu
1. Kliknij menu konfiguracji (lewy dolny róg).
Kliknij dwukrotnie Profil 1 w menu, by zmienić jego nazwę lub pozostawić domyślną.
Zamknij menu konfiguracji.



2. Kliknij Button Assignment
Przypisz funkcję przyciskom zgodnie z życzeniem, wybierając z menu.
Kliknij Apply w dolnym prawym rogu, by zapisać profil.

Można w ten sam sposób zapisać do sześciu różnych profili.

Zmiana profili

1. Kliknij menu konfiguracji (lewy dolny róg).
Wybierz profil z listy.
Zamknij menu konfiguracji.

2. Kliknij APPLY, by włączyć profil.

Używasz teraz wybranego profilu.

Usuwanie profilu

1. Kliknij menu konfiguracji (lewy dolny róg).
2. Wybierz profil, który chcesz usunąć i kliknij Usuń.



Ustawienia makro

Ustawianie makro
1. Kliknij Macro Manager, by go otworzyć.

2. Kliknij New, by utworzyć nowe makro.
3. Kliknij dwukrotnie makro, by zmienić jego nazwę (jeśli chcesz).
4. Kliknij START RECORDING, by wpisać komendy makro.
5. Ustaw zgodnie z życzeniem opcje RECORD DELAY BETWEEN KEYSTROKES oraz NUMBER OF LOOPS.

6. Kliknij STOP RECORDING, gdy zakończyć tworzenia komend makra.
7. Kliknij OK, by zapisać makro.

Możesz w ten sposób dodać do 12 różnych makr.

Usuwanie makra:

1. Otwórz Macro Manager.
2. Wybierz makro do usunięcia i kliknij DELETE.

Przypisanie makro

1. Kliknij BUTTON ASSIGNMENT i wybierz przycisk, który chcesz przypisać makru.
2. Kliknij MACRO w menu.

1. Pojawi się wybór makr.

2. Wybierz z menu rozwijanego makro, które chcesz przypisać do przycisku.
3. Wybierz opcje powtarzania zgodnie z życzeniem.
4. Kliknij OK.

Przycisk ten jest teraz przyciskiem makro i zastępuje domyślny przycisk zadania.



Czułość osi

Ustaw indywidualnie czułość osi X i osi Y zgodnie z życzeniem, klikając Czułość osi.

Ustawienia DPI

Mysz umożliwia regulację ustawień DPI z domyślnych fabrycznych na żądany poziom.
1. Kliknij menu ustawień DPI. 
2. Ustaw sześć możliwych ustawień, przeciągając pasek na żądany poziom.
3. Kliknij Apply, by potwierdzić żądane ustawienie.

Możesz wybrać w zakresie między 250 DPI i 4000 DPI dla każdej z zaprogramowanych opcji.

Przycisk 6 i 7 (+ lub -) pozwala na zmianę ustawień DPI na bieżąco. Jeśli podświetlenie jest włączone na 
stałe, kolor LED będzie wskazywać ustawienie DPI.

Podświetlenie
Mysz pozwala na ustawienie do czterech różnych efektów świetlnych.
• Constant: ciągłe czerwone, niebieskie, zielone, żółte, zielononiebieskie lub fioletowe podświetlenie  

(w tym trybie służy także jako informacja o DPI)
• Breathe: efekt rozjaśniania i przyciemniania wyświetlanego koloru po naciśnięciu Zastosuj
• Blink: wyświetla w cyklu wszystkie sześć kolorów 
• Finger Tapping: LED miga na moment za każdym kliknięciem przycisku wyświetlając każdy z sześciu kolorów

1. Kliknij Lighting, by otworzyć rozwijane menu.
2. Kliknij żądany efekt podświetlenia.
3. Ustaw jasność lub prędkość efektu na żądany poziom, przeciągając wskaźnik na pasku.
4. Kliknij Apply, by włączyć efekt podświetlenia.

Szybkość rozsyłania
Mysz umożliwia regulację szybkość rozsyłania z 125 Hz/8 ms do 500 Hz/2 ms.
1. Kliknij Polling Rate i, by ustawić wskaźnik na pasku na żądanym poziomie.
2. Kliknij Apply.



FCC oraz informacje prawne:

Niniejszy sprzęt został przetestowany i ustalono, że jest zgodny z ograniczeniami Klasy B urządzeń cyfrowych 
zgodnie z punktem 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są zaprojektowane tak, by zapewniać rozsądną ochronę przed 
szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Niniejszy sprzęt generuje, wykorzystuje i może wydzielać energię 
częstotliwości radiowej, jeśli nie jest zainstalowany i eksploatowany zgodnie z instrukcjami. Może on powodować 
szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej.

Jednakże brak jest gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w konkretnej instalacji. Jeśli niniejszy sprzęt powoduje 
szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co może być określone poprzez włączenie i wyłączenie 
sprzętu, to użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia w jeden (lub więcej) z poniższych sposobów:

• Zmienić kierunek lub miejsce położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
• Podłączyć sprzęt do gniazdka na obwodzie innym niż to, do którego podłączony jest odbiornik.
• Skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu otrzymania pomocy.

UWAGA FCC:
Niniejsze urządzenie jest zgodne z punktem 15 przepisów FCC. Działanie podlega dwóm poniższym warunkom:
1. Niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych interferencji oraz 2. Niniejsze urządzenie musi przyjąć 
wszelkie odbierane interferencje włącznie z interferencjami powodującymi niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE FCC:
• Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez strony odpowiedzialne za zgodność, 

mogą unieważnić upoważnienie użytkownika do korzystania z nadajnika.

Wskazówki bezpieczeństwa:

W celu osiągnięcia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podczas korzystania z myszy do gier Viper V560 zalecamy 
stosowanie się do poniższych wskazówek:

1. Należy unikać bezpośredniego patrzenia na wiązkę laserową myszy lub kierowania jej na gałki oczne innych osób. 
Należy pamiętać, że wiązka NIE jest widoczna gołym okiem i jest zawsze włączona.

2. Jeśli masz problemy z prawidłowym korzystaniem z urządzenia, a rozwiązywanie problemów nie działa, odłącz 
urządzenie i przejdź na stronę www.patriotmemory.com w celu otrzymania wsparcia technicznego. Nigdy nie próbuj 
serwisować ani naprawiać urządzenia samodzielnie.

3. Nie rozkładaj urządzenia (unieważni to gwarancję) i nie próbuj używać go w przypadku nieprawidłowych obciążeń.

4. Przechowuj z dala od płynów, wilgoci i mokrych miejsc. Urządzenie powinno działać wyłącznie w konkretnym 
zakresie temperatur od 0°C (32°F) do 40°C (104°F). Jeśli temperatura wykroczy poza ten zakres, odłącz i wyłącz 
urządzenie, by temperatura obniżyła się do optymalnego poziomu.

PRODUKTY KLASY LASEROWEJ 1M
Międzynarodowe standardy i bezpieczeństwo. NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE: NIE PATRZEĆ 
BEZPOŚREDNIO NARZĘDZIAMI OPTYCZNYMI. Produkty klasy laserowej 1M są zgodne z międzynarodowym 
standardem Standard IEC 60825-1 Ed 2: 2007. Produkty klasy laserowej 1M wytwarzają niewidoczną wiązkę i są zgodne 
z 21CFR 1040.10 oraz 1040.11 poza odchyleniami zgodnymi z Ogłoszeniem o laserach nr 50 z dnia 24 czerwca 2007 roku.

BEZPIECZEŃSTWO I WSKAZÓWKI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LASEROWYCH

Nie kierować bezpośrednio na gałkę oczną. W przypadku produktów laserowych klasy 1M patrzenie na wiązkę 
laserową przez narzędzie optyczne (np. lupy, szkła powiększające lub mikroskopy) w odległości 100 mm może stwarzać 
zagrożenie dla oka.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Patriot Memory oraz logo Patriot Memory są zarejestrowanymi znakami  
towarowymi firmy Patriot Memory.

Wszelkie inne znaki towarowe należą od ich właścicieli. Patriot nie bierze odpowiedzialności za żadne błędy znajdujące 
się w niniejszej instrukcji. Producent nie jest odpowiedzialny za żadne uszkodzenia dokonane przez użytkownika 

lub podmioty trzecie w wyniku prawidłowego lub nieprawidłowego korzystania z produktu. Informacje tutaj zawarte 
podlegają zmianom bez uprzedzenia.

www.patriotmemory.com

Zmontowano w Chinach.
Logo "P" to zarejestrowany znak towarowy firmy Patriot Memory, LLC

Prędkość myszy, prędkość dwukrotnego kliknięcia i prędkość przewijania

1. Kliknij Mouse Speed i ustaw żądany poziom.
2. Kliknij Double Click Speed ęcia i ustaw żądany poziom.
3. Kliknij Scroll Speed i ustaw żądany poziom.
4. Kliknij Apply, by potwierdzić zmiany.


