
Herní myš
V530

Uživatelská příručka



Úvod

Děkujeme vám za zakoupení herní myši Viper V530. Tato myš byla navržena, aby využívala optický 
snímač Avago s rozlišením 4000 DPI, umožňovala přizpůsobení pomocí 7 programovatelných tlačítek a až 
6 vlastních uživatelských profilů a výběrů barev. Vestavěná technologie maker poskytuje spolu s herním 
softwarem Viper platformu, která hráčům umožňuje zaznamenávat, načítat a upravovat skripty, které lze 
uložit a přiřadit konkrétním tlačítkům myši. Díky tomu mohou hráči provádět zdlouhavé nebo opakované 
pohyby jedním kliknutím na tlačítko.

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

Funkce/technické parametry:
• Šest jedinečných nastavení profilu
• Sedm programovatelných makro tlačítek
• Konektor USB
• Optický snímač Avago s rozlišením 4000 DPI
• Rozlišení: 500/1000/1500/2000/3000/4000 DPI (X a Y)
• Rychlost sledování: 60 palců za sekundu.
• Zrychlení: 20 g
• Dotazovací frekvence: 500 Hz

Obsah balení:

• Herní myš Viper 530
• Stručná příručka
• Samolepka Viper



Přehled

1. Levé tlačítko myši
2. Pravé tlačítko myši
3. Rolovací kolečko
4. Tlačítko myši 4
5. Tlačítko myši 5
6. Zvýšení DPI
7. Snížení DPI
8. Kontrolka LED 

zapnuta/vypnuta
9. Tlačítko Reset
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1. Chcete-li přepínat mezi nastavením DPI, stiskněte tlačítka 6 a 7.
2. Nastavení DPI je v režimu stálého osvětlení signalizováno barvou kontrolky LED.

Výchozí nastavení DPI jsou:
* 500 DPI je ČERVENÁ
* 1000 DPI je MODRÁ
* 1500 DPI je ZELENÁ
* 2000 DPI je ŽLUTÁ
* 3000 DPI je ZELENOMODRÁ
* 4000 DPI je FIALOVÁ

3. Uživatel může změnit výchozí nastavení DPI pomocí softwaru k myši Viper V530.

Nastavení DPI

Instalace hardwaru

Instalace softwaru

Připojte myš V530 do portu rozhraní USB počítače.
Počkejte 5–10 sekund, než bude myš rozpoznána počítačem.

Stáhněte si software k myši V530 ze stránek http://patriotmemory.com z části downloads (ke stažení) 
na stránce výrobku V530.

Pokyny k instalaci softwaru
Po dokončení stahování poklepáním spusťte instalaci softwaru. Až do konce procesu postupujte podle 
pokynů na obrazovce.



1. Pokyny k nastavení tlačítek

Přiřazení tlačítek jsou přednastavena na následující nastavení.

Resetování myši prostřednictvím softwaru nebo poklepem na tlačítko reset na spodní části myši 
provede reset myši do jejího původního výchozího nastavení.

Podle potřeby můžete v rozbalovací nabídce změnit přiřazení tlačítek.

1. Klikněte na tlačítko, které chcete změnit.
2. Z rozbalovací nabídky vyberte funkci, kterou chcete přiřadit tlačítku.
3. Kliknutím na tlačítko Apply povolíte změny.

Poznámka: Vždy musí být alespoň jedno tlačítko přiřazeno jako tlačítko kliknutí!



Stejným způsobem mohou být po otevření nabídky se symboly „+“ přiřazeny další funkce.

Nastavení profilu

Software pro tuto myš nabízí až 6 nastavení vlastních profilů.

Nastavení profilu
1. Klikněte na nabídku Config (pravý dolní roh).
Chcete-li přejmenovat profil, dvakrát klikněte na položku Profile 1 v nabídce. Můžete nechat i výchozí název.
Zavřete nabídku Config.



2. Klikněte na možnost Button Assignment
V nabídce přiřaďte tlačítkům funkce dle požadavků.
Profil uložíte kliknutím na tlačítko Apply v pravém dolním rohu.

Stejným způsobem můžete uložit až šest různých profilů.

Změna profilů

1. Klikněte na nabídku Config (pravý dolní roh).
Vyberte profil ze seznamu
Zavřete nabídku Config.



2. Kliknutím na tlačítko APPLY povolíte profil.

Nyní používáte vybraný profil.

Odstranění profilu

1. Klikněte na nabídku Config (pravý dolní roh).
2. Vyberte profil, který chcete odstranit a stiskněte Delete.



Nastavení maker

Nastavení maker
1. Kliknutím na možnost Macro Manager jej otevřete.

2. Kliknutím na možnost New vytvořte nové makro.
3. Dvojím kliknutím na makro jej přejmenujete (v případě potřeby).
4. Klikněte na možnost START RECORDING a zadávejte příkazy maker.
5. Dle potřeby nastavte možnosti RECORD DELAY BETWEEN KEYSTROKES a NUMBER OF LOOPS.

6. Po dokončení vytváření makro příkazu klikněte na možnost STOP RECORDING.
7. Kliknutím na tlačítko OK uložte makro.

Tímto způsobem můžete přidat až 12 různých maker.

Odstranění makra:

1. Otevřete Macro Manager.
2. Vyberte makro, které chcete odstranit a klikněte na DELETE.



Přiřazení makra

1. Klikněte na možnost BUTTON ASSIGNMENT a vyberte tlačítko, kterému chcete přiřadit makro.
2. Z nabídky klikněte na možnost MACRO.

1. Objeví se nabídka Macro Selection.

2. Z rozbalovací nabídky vyberte makro, které chcete přiřadit tlačítku.
3. Podle potřeby vyberte možnosti opakování.
4. Klikněte na OK.

Toto tlačítko je nyní tlačítko makro a nahrazuje výchozí přiřazení tlačítka.



Citlivost osy

Kliknutím na možnost Axis Sensitivity nastavte citlivost osy x a osy y podle svých preferencí.

Nastavení DPI

Tato myš umožňuje změnit nastavení DPI z výchozího továrního nastavení na vámi požadovanou úroveň.
1. Klikněte na nabídku DPI Setting. 
2. Upravte šest volitelných nastavení přetažením posuvníku na požadované úrovně.
3. Kliknutím na možnost Apply nastavíte požadované nastavení.

Pro kteroukoliv z přednastavených možností můžete vybrat v rozsahu 250 DPI až 4000 DPI.

Tlačítka 6 a 7 (+ nebo −) umožňují změnit nastavení DPI za chodu. Když je osvětlení v režimu Constant, 
barva kontrolky LED signalizuje nastavení DPI.



Osvětlení
Tato myš umožňuje vybrat až čtyři různé světelné efekty.
• Constant – stálé červené, modré, zelené, žluté, zelenomodré a fialové (v tomto režimu slouží také jako 

ukazatel DPI)
• Breathe – efekt rozsvícení a zhasínání založený na vybrané barvě, kterou potvrdíte kliknutím na možnost Apply
• Blink – dokola prochází všemi šesti barvami 
• Finger Tapping – kontrolka LED po každém kliknutí na tlačítko krátce blikne, dokola prochází všemi šesti barvami

1. Kliknutím na možnost Lighting otevřete rozbalovací nabídku.
2. Klikněte na požadovaný světelný efekt.
3. Přetažením lišty upravte jas nebo rychlost efektu na požadovanou úroveň.
4. Kliknutím na tlačítko Apply povolíte světelný efekt.

Dotazovací frekvence
Myš umožňuje nastavit dotazovací frekvenci nebo frekvenci hlášení od 125 Hz/8 ms až do 500 Hz/2 ms.
1. Klikněte na možnost Polling Rate a přetáhněte lištu na požadovanou úroveň.
2. Klikněte na možnost Apply.



Rychlost myši, rychlost dvojkliku a rychlost procházení

1. Klikněte na možnost Mouse Speed a nastavte požadovanou úroveň.
2. Klikněte na možnost Double Click Speed a nastavte požadovanou úroveň.
3. Klikněte na možnost Scroll Speed a nastavte požadovanou úroveň.
4. Kliknutím na tlačítko Apply povolíte změny.



FCC a právní informace:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle části 15 
předpisů komise FCC. Tato omezení jsou navržena s úmyslem poskytovat rozumnou ochranu před škodlivými vlivy 
rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud 
není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nebude vyskytovat. Pokud je zařízení příčinou rušení 
příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím přístroje, uživatel by se měl pokusit rušení odstranit 
jedním z následujících opatření:

• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
• Poraďte se s prodejcem nebo se zkušeným rádiovým či televizním technikem.

POZNÁMKA FCC:
Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů komise FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:
1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení včetně 
rušení, které může být příčinou nežádoucí činnosti.

UPOZORNĚNÍ KOMISE FCC:
• Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovídající za dodržování norem, mohou 

způsobit ztrátu oprávnění pro vysílač uživatele.

Bezpečnostní pokyny:

Za účelem dosažení maximální bezpečnosti při používání herní myši Viper 560 doporučujeme dodržovat následující pokyny:

1. Nedívejte se přímo do sledovacího paprsku myši ani paprsek nemiřte do oka jiné osoby. Upozorňujeme, že sledovací 
paprsek je pro lidské oko NEVIDITELNÝ a je nastaven na režim Vždy zapnuto.

2. Pokud budete mít potíže se správným provozem zařízení a odstraňování problémů nepomáhá, zařízení odpojte a 
získejte podporu na webu www.patriotmemory.com. Nikdy se nepokoušejte provádět servis nebo opravu zařízení sami.

3. Nerozebírejte zařízení (pokud tak učiníte, záruka pozbude platnosti) a nepokoušejte se ho provozovat při neobvyklém 
proudovém zatížení.

4. Zařízení chraňte před kapalinami a vlhkostí. Zařízení provozujte pouze ve stanoveném rozsahu teploty od 0 °C do 
40 °C. Pokud by měla teplota překročit tento rozsah, odpojte a vypněte zařízení, aby se jeho teplota stabilizovala na 
optimální úroveň.

LASEROVÉ VÝROBKY TŘÍDY 1M
Mezinárodní normy a bezpečnost. NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ: NEPOZORUJTE PŘÍMO S POMOCÍ OPTICKÝCH 
NÁSTROJŮ. Laserové výrobky třídy 1M vyhovují mezinárodní normě IEC 60825-1 Ed 2: 2007 třídy 1M pro výrobky 
s neviditelným laserovým paprskem a rovněž vyhovují normám 21CFR 1040.10 a 1040.11 s výjimkou odchylek podle 
vyhlášky č. 50 týkající se laseru z 24. června 2007.

POKYNY OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOSTI LASEROVÝCH VÝROBKŮ

Laserový paprsek nemiřte na oko. V případě laserových výrobků třídy 1M může pozorování výstupu laseru pomocí 
optických nástrojů (např. lupy, zvětšovacího skla a mikroskopu) ze vzdálenosti do 100 mm představovat nebezpečí pro oči.

Všechna práva vyhrazena. Patriot Memory a logo Patriot Memory jsou registrované ochranné  
známky společnosti Patriot Memory.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Společnost Patriot nepřebírá žádnou 
odpovědnost za jakékoli chyby, které se mohou objevit v této příručce. Výrobce v žádném případě nenese odpovědnost 
za jakékoli škody, které byste mohli vy nebo jakákoli třetí strana utrpět v důsledku použití nebo zneužití našeho výrobku. 

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

www.patriotmemory.com

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


