ÚVOD
Děkujeme za zakoupení mechanické herní klávesnice Viper V765 RGB. V765 používá spínače Kailh White Box pro hmatový vjem a dlouhou
životnost. Klávesnice je také vybavena funkcí N-key Rollover a potlačování duplikování pro optimální herní zážitek. Zabudovaná paměť vám
umožňuje vytvořit 5 specifických profilů osvětlení. Zabudované ovladače vám umožňují spravovat systém Správy LED reakce, který vám
umožňuje přepínat mezi různými světelnými obrazci a ovládat různé multimediální funkce.
Software Viper vám umožňuje vybrat pro každou klávesu až 16,8 milionu LED barev a naprogramovat až 103 kláves s makry. Software Viper
vám také umožňuje vytvořit a uložit řadu vlastních profilů pro specifické hraní a snadné přepínání.
V765 má odolný hliníkový plášť a magnetickou odnímatelnou opěrku dlaní. Klávesnice V765 s podporou zákaznické služby Patriot a
dvouletou zárukou je kompatibilní s téměř každým operačním systémem Windows®, včetně Windows® 10 a Mac® OS X a vyšším.
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104 KLÍČ KEY ROLLOVER A
POTLAČOVÁNÍ DUPLIKOVÁNÍ
PLNÉ RGB SPEKTRUM; 16,8
MILIONU BAREV PRO INDIVIDUÁLNĚ
PŘIZPŮSOBITELNÉ PODSVÍCENÉ
KLÁVESY

ODNÍMATELNÁ MAGNETICKÁ
OPĚRKA DLANÍ

FUNKCE A TECHNICKÉ
SPECIFIKACE

• Plné RGB spektrum
• Plné rozvržení 104 kláves
• Odnímatelná magnetická opěrka dlaní
• Funkce N-key Rollover a potlačování duplikování
• Vyhrazené multimediální klávesy
• Rolovací kolečko pro ovládání hlasitosti, ztlumení
• Plášť z leteckého hliníku
• Opletený kabel 1,8 m
• Plně přizpůsobitelná se softwarem Viper

OBSAH BALENÍ

• Herní klávesnice Viper V765
• Odnímatelná magnetická opěrka
dlaní
• Odstraňovač kláves
• Stručná příručka
• Samolepka Viper

INSTALACE
INSTALACE HARDWARU

Připojte klávesnici k dostupnému portu USB. Počkejte 5-10 sekund, dokud počítač nerozpozná klávesnici.

INSTALACE SOFTWARU

Pro změnu světelných efektů, vytváření a správu maker, správu profilů, úpravu latence, odezvu a další si prosím stáhněte
software klávesnice z produktové stránky na viper.patriotmemory.com.
Po stažení dvakrát klikněte na software pro spuštění instalace. Dokončete proces podle pokynů na obrazovce.

KLÁVESOVÉ ZKRATKY
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PŘEHRÁT/ PŘEDCHOZÍ
PŘERUŠIT

DALŠÍ
STOPA

REGULÁTOR
HLASITOSTI

Posouvejte regulátorem nahoru a dolů
pro nastavení hlasitosti. Pro ztlumení
regulátor hlasitosti stiskněte

REŽIMY NAHRÁVÁNÍ PODSVÍCENÍ
Nahrávejte a ukládejte vlastní konfigurace kláves

Stisknutím jakékoli klávesy v režimu nahrávání
změníte barvu klávesy a opětovným stisknutím budete
procházet přednastavenými barvami.
Stisknutím klávesy FN+F12 začne F1-F5 blikat
jako příprava na nahrávání vlastní konﬁgurace
kláves. Jakmile začne blikat, zvolte jakoukoli
klávesu F1-F5 pro přiřazení konﬁgurace.

Toto provádějte, dokud nebude klávesnice nastavená
dle vašich preferencí.
Tj. pokud byly zvoleny klávesy WASD, WASD bude
svítit, což naznačuje, že tyto klávesy byly nahrány a
přiřazeny zvolené klávese „F“

Po dokončení nahrávání stiskněte FN+F12 pro
uložení vaší vlastní konﬁgurace.
Opakujte předchozí kroky dle potřeby pro
dokončení nahrávání dalších vlastních
konﬁgurací.

RADAROVÉ/REFLEKTOROVÉ/
VLNOVÉ REŽIMY

Stiskněte FN+F6 pro nepřetržité přepínání mezi režimy
REFLEKTOROVÝ REŽIM

Klávesy se rozsvítí na obou stranách
klávesnice, setkají se uprostřed a pak se vrátí

FN+PgUp

Zvyšuje rychlost radarového
režimu

FN+PgDn

Snižuje rychlost radarového režimu

RADAROVÝ REŽIM

VLNOVÝ REŽIM

FN+PgUp

FN+PgUp

FN+ŠipkaNahoru

FN+ŠipkaNahoru

FN+PgDn

FN+ŠipkaDolů

FN+ŠipkaDolů

Osvětlení se pohybuje po okraji klávesnice a
zakrývá část kláves

Zvyšuje rychlost
radarového režimu

FN+PgDn

Snižuje rychlost
radarového režimu

Barevné spektrum se pohybuje od jednoho konce
klávesnice k druhému

Zvyšuje rychlost
vlnového režimu

Zvyšuje rychlost
vlnového režimu

Zvyšuje rychlost
vlnového režimu

FN+ Jakákoli klávesa šipky

Přepíná směr radaru ve směru
nebo proti směru hodinových
ručiček

Snižuje rychlost
vlnového režimu

Snižuje rychlost
vlnového režimu

FN+ (-/+)

FN+ (-/+)

FN+ (-/+)

Zvyšuje/snižuje jas

Zvyšuje/snižuje jas

Zvyšuje/snižuje jas

Snižuje rychlost
vlnového režimu

REŽIM VLNĚNÍ
REŽIM VLNĚNÍ

Při stisknutí jakékoli klávesy se osvětlení rozprostře do všech směrů a zobrazí efekty „vlnění“

FN+PgUp

Zvyšuje rychlost režimu vlnění

FN+PgDn

Snižuje rychlost režimu vlnění

FN+ (-/+)
Zvyšuje/snižuje jas

REŽIMY VÍRU/BOČNÍHO VĚTRU

Stiskněte FN+F8 pro nepřetržité přepínání mezi režimy
REŽIM VÍRU

Celá klávesnice rozsvítí klávesy jednu po druhé zleva nahoře do
středu klávesnice a potom je zhasíná v opačném pořadí

FN+PgDn

FN+PgUp

Snižuje rychlost režimu víru

Zvyšuje rychlost režimu víru

REŽIM BOČNÍHO VĚTRU

Efekt osvětlení začíná v horní části a stáčí se ze
strany na stranu, dokud nedosáhne spodní řady

FN+PgUp

Zvyšuje rychlost režimu bočního větru

FN+PgDn

Snižuje rychlost režimu bočního větru

FN+ (-/+)

FN+ (-/+)

Zvyšuje/snižuje jas

Zvyšuje/snižuje jas

REŽIM DEŠŤOVÝCH KAPEK/
REAKTIVNÍ REŽIM

Stiskněte FN+F9 pro nepřetržité přepínání mezi režimy
REŽIM DEŠŤOVÝCH KAPEK

REAKTIVNÍ REŽIM

FN+PgUp

FN+PgUp

Klávesy se náhodně rozsvěcují ve vzorci podobném dešti

FN+PgDn

Zvyšuje rychlost režimu víru

Snižuje rychlost režimu víru

Při stisknutí jakékoli klávesy se klávesa rozsvítí a zhasne

Zvyšuje slábnoucí rychlost reaktivního režimu

FN+PgDn

Snižuje slábnoucí rychlost reaktivního režimu

FN+ (-/+)

FN+ (-/+)

Zvyšuje/snižuje jas

Zvyšuje/snižuje jas

REŽIM DÝCHÁNÍ

Stiskněte FN+F10 pro nepřetržité přepínání mezi režimy
REŽIM DÝCHÁNÍ

Zvolená barva se rozjasní a poté slábne

FN+PgUp

FN+PgDn

Zvyšuje rychlost režimu dýchání

Snižuje rychlost režimu dýchání

FN+ (-/+)
Zvyšuje/snižuje jas

STATICKÝ REŽIM/SPEKTRUM

Stiskněte FN+F11 pro nepřetržité přepínání mezi režimy
STATICKÝ REŽIM

Všechny klávesy svítí jednou konkrétní barvou

REŽIM SPEKTRUM
Klávesy cyklují barvami duhy

FN+PgUp

Zvyšuje slábnoucí rychlost režimu spektra

FN+PgDn

Snižuje rychlost režimu spektra

FN+ (-/+)

FN+ (-/+)

Zvyšuje/snižuje jas

Zvyšuje/snižuje jas

SOFTWARE KLÁVESNICE

SVĚTELNÉ EFEKTY
Světelné efekty klávesnice
Světelné efekty klávesnice V765 lze nastavit ze softwaru Viper výběrem efektu z rozbalovací nabídky.
Výběr barev, jas, rychlost a směr vzorce lze nastavit v závislosti na světelném efektu, ze softwaru.
Pro uložení nastavení klikněte na Použít v dolním pravém rohu softwaru.

VLASTNÍ PROFILY OSVĚTLENÍ
Můžete vytvořit vlastní profily osvětlení výběrem jednoho z pěti profilů osvětlení z rozbalovací nabídky v sekci
Světelné efekty.

Pro přístup do režimu vlastních barev zaškrtněte pole vedle DIY.
Zvolte klávesu nebo skupinu kláves a barvu z palety barev. Klikněte na OK a poté na Použít pro změnu a uložení barev
kláves.

Doba odezvy a četnost hlášení
Můžete upravit dobu odezvy a četnost hlášení pro klávesnici z hlavní nabídky. Nižší doba odezvy sníží dobu reakce a vyšší
četnost hlášení také sníží dobu reakce.

MAKRA
Můžete vytvořit a uložit 32 různých skriptů maker, o 47 znacích, které
lze přiřadit jakékoli klávese (kromě klávesy Windows®) na klávesnici.

Vytváření maker

Pro otevření editoru maker klikněte na tlačítko Makra z hlavní nabídky.
Pro vytvoření nového makra klikněte na Nové. Pro přejmenování klikněte
na makro dvakrát. Pro vytvoření skriptu makra klikněte na Spustit
nahrávání. Můžete vytvořit skripty až o 47 znacích.

Zpoždění mezi stisknutím kláves - můžete přidat zpoždění mezi
stisknutím kláves zaškrtnutím pole Zpoždění mezi stisknutím kláves.
Po zastavení nahrávání můžete ručně upravit dobu zpoždění dvojitým
kliknutím.
Smyčka - zaškrtnutím pole Smyčka můžete určit, kolikrát se spustí
skript maker při stisknutí klávesy makro.

Uložení makra

Po nahrání skriptu makra klikněte na OK pro uložení a ukončení editoru
makra.

Odstranění makra

Otevřete editor makra a zvolte makro ze seznamu maker a klikněte na
Odstranit.

PŘIŘAZENÍ KLÁVESÁM

Zvolte Profil osvětlení a zaškrtněte pole na Mapa kláves. Tím získáte přístup do nabídky VYBRANÁ KLÁVESA.
Každé klávese můžete přiřadit specifické funkce prostřednictvím nabídky VYBRANÁ KLÁVESA.
• Jedna/kombinace
• Makro
• Základní
• Pokročilé

JEDNA/KOMBINACE
Tím můžete změnit výstupní hodnotu jedné klávesy nebo kombinovat dvě výstupní hodnoty do jednoho stisknutí klávesy.
Klikněte na klávesu, u které chcete změnit hodnotu nebo do které chcete zkombinovat dvě hodnoty (kromě klávesy Windows®).
Klikněte na kartu Jedna/Kombinace z nabídky VYBRANÁ KLÁVESA.
Změňte hodnotu stisknutí klávesy v jedné řadě nebo zkombinujte dvě hodnoty v kombinované řadě.
Klikněte na Uložit, povolte HERNÍ REŽIM a klikněte na Použít.
Pro obnovení původní funkce vypněte HERNÍ REŽIM a klikněte na Použít.

MAKRO
Tím můžete přiřadit skripty maker, které jste vytvořili a uložili na specifické klávesy.
Klikněte na klávesu, k níž chcete přiřadit makro, na obrázku klávesnice, (kromě klávesy Windows®).
Klikněte na kartu Macro z nabídky VYBRANÁ KLÁVESA a zvolte makro, které chcete přiřadit ze seznamu.
Klikněte na Uložit, povolte HERNÍ REŽIM a klikněte na Použít.
Pro obnovení původní funkce vypněte HERNÍ REŽIM a klikněte na Použít.

ZÁKLADNÍ
Tím můžete přiřadit různé funkce Windows® různým klávesám a vytvořit z nich klávesové zkratky včetně funkcí
otvírání multimédií, internetových prohlížečů, přístupu k souborům a dalšího.
Klikněte na klávesu, k níž chcete přiřadit základní funkci na obrázku klávesnice, (kromě klávesy Windows®).
Klikněte na kartu Základní nabídky VYBRANÁ KLÁVESA a zvolte funkci, kterou chcete přiřadit ze seznamu.
Klikněte na Uložit, povolte HERNÍ REŽIM a klikněte na Použít.
Pro obnovení původní funkce vypněte HERNÍ REŽIM a klikněte na Použít.

VYTVÁŘENÍ A ULOŽENÍ UŽIVATELSKÝCH PROFILŮ
Funkce Profily vám umožňuje nastavit a uložit vlastní nastavení pro různé hry, vzhled klávesnice či výkon, a mít k nim snadný přístup.
Můžete vytvořit a uložit tolik různých uživatelských profilů, kolik vám volné místo na vašem pevném disku dovolí. Pro vytvoření a uložení
specifických uživatelských profilů budete potřebovat jedno z tlačítek „Profil osvětlení“ v nabídce Světelný efekt. Pro vytvoření a uložení
uživatelských profilů můžete zvolit jedno z pěti tlačítek „Profil osvětlení“.

Pro vytvoření uživatelského profilu postupujte podle kroků výše pro
vlastní barevné klávesy, a zvolte a přiřaďte skripty maker. Můžete také
upravit četnost hlášení nebo dobu odezvy dle vašich preferencí. Klikněte
na Použít pro jejich uložení do paměti klávesnice.
Pro uložení uživatelského profilu klikněte na tlačítko Profily v dolním
levém rohu, poté klikněte na tlačítko EXPORT pro přístup ke složce,
kterou si vytvoříte na paměťovém zařízení vašeho počítače.

Pojmenujte profil a klikněte na Uložit.

Pro nahrání uloženého profilu do klávesnice jednoduše klikněte na
Profily v dolním levém rohu a klikněte na IMPORT.

Dvakrát klikněte na profil, který chcete nahrát z vaší složky
uživatelského profilu a stiskněte Otevřít.
Jakmile se zvolený profil nahraje do okna PROFILE na obrazovce
IMPORT/EXPORT, stiskněte Použít. Profil je nyní nahraný v paměti
klávesnice.

OBECNÁ NASTAVENÍ

ZÁMEK KLÁVES WINDOWS

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Klávesu Windows® můžete během hraní vypnout zaškrtnutím
pole vedle ZÁMEK KLÁVES WINDOWS a poté kliknout na
Použít.

Pro obnovení klávesnice do výchozího továrního nastavení
klikněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu a poté
klikněte na Obnovit nastavení. Software vás podle toho vyzve.

FCC a právní informace:
Toto zařízení bylo testování a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B podle předpisů FCC, část 15. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu
proti nežádoucímu rušení při instalaci v obytném prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rozhlasové frekvenci, a pokud není instalováno a používáno
podle pokynů, může rušit rozhlasovou/radiovou komunikaci.
Nicméně nelze vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí zařízení zřejmé, že způsobuje nežádoucí rušení příjmu rádiového či televizního
vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z následujících opatření:
• Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
• Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
• Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
• Poradit se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.
UPOZORNĚNÍ FCC:
Toto zařízení vyhovuje Části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:
1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a 2) toto zařízení musí snést jakékoli vnější rušení, včetně rušení způsobujícího nesprávnou funkci.
UPOZORNĚNÍ FCC:
• Jakékoli změny či úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat zařízení.
• Toto zařízení a jeho anténa/antény nesmí být společně umístěny ani provozovány spolu s jinými anténami ani vysílači.

