


Tento výrobek vyhovuje požadavkům normy IEC 60825-1, třída 
IM pro laserové výrobky.
Výrobek vyhovuje směrnicím FCC a CE.

Laserový paprsek NIKDY nemiřte 
nikomu do oka.

Bezpečnostní upozornění
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1.1





Okno Macro List

Nabídka funkcí

Indikátor paměti

Okno Macro Editor



Okno Macro Editor

Toto okno díky své výkonné funkci nahrávání umožňuje zaznamenávat veškeré příkazy z klávesnice a myši.

Spuštění/zastavení nahrávání:
Kliknutím sem spustíte nahrávání funkcí klávesnice nebo myši pro makra. Po dokončení 
nahrávání před podniknutím dalších kroků nahrávání zastavte. Pokud chcete nahrávání zastavit, 
stačí kliknout na tlačítko zastavení.

Vymazat:
Kliknutím po nahrávání vymažete vybrané příkazy.

V nabídce Macro Type vyberte jeden z příkazů: (Loop mode, Firekey mode nebo One-time mode). Pohněte 
kurzorem a přejděte na první řádek okna Macro Editor, poté poklepáním zahajte zadávání příkazů maker.

Execute One Time:
Zaznamenaný skript bude proveden jednou.

Run Loop:
Pokud je tato funkce označena jako aktivní, bude zaznamenaný skript po stisknutí přiřazeného 
herního tlačítka prováděn opakovaně. Výchozí hodnota je nastavena na možnost „NOT active“.

Firekey mode:
Funkci Firekey lze přiřadit k dosažení konkrétní klávesy střelby nebo pohybu myši.

Duration:
Tato funkce umožňuje požadovanou dobu trvání záznamu příkazu nebo intervaly mezi dvěma 
příkazy. Výchozí hodnota je nastavena na možnost „active“. Pokud je zbytečné zaznamenávat 
dobu trvání, můžete ji vypnout.

Doba trvání v ms (0,001 sekundy):
Poklepejte na toto tlačítko a změňte dobu trvání ručně.

Po dokončení skript přetáhněte z okna Macro Editor do okna Macro List, poté jej pojmenujte a uložte.

Přetáhněte do okna 
maker 
Přetáhněte do okna 
maker 



Import makra/skriptu:

Chcete-li importovat skripty nebo makra, 
stiskněte toto tlačítko „Import“ a uložte 
skripty nebo makra na myši.

Export makra/skriptu:

Vytvořené skripty nebo makra uložíte 
stisknutím tlačítka „Export“.

Okno funkčních tlačítek

Recycle:
Chcete-li odstranit skript, vyberte jej a přetáhněte na tlačítko „Recycle“.

Vložit prodlevu:
Přetáhněte toto tlačítko do oblasti Macro Editor a vložte mezi dva skripty. Poklepáním zadejte 
dobu trvání v milisekundách.

Zadávání příkazů z klávesnice, myši nebo procházení:
Pomocí tohoto tlačítka zadejte skript z klávesnice, myši nebo procházení. Po dokončení se příkaz 
objeví v oblasti Macro Editor.

Vložit pohyb myši:
Klepnutím na toto tlačítko lze upravit pohyb myši na předem určené místo.

Smazat seznam příkazů:
Kliknutím na toto tlačítko odstraníte všechny příkazy skriptu v oblasti Macro Editor.



2. Indikátor paměti

1. Informace o makru





Sestaveno v Číně.
Logo „P“ je registrovanou ochrannou známkou 
společnosti Patriot Memory, LLC




