


ÚVOD
Ďakujeme vám, že ste si zakúpili mechanickú hernú klávesnicu V765 RGB Klávesnica V765 využíva spínače Kailh White Box na hmatový pocit kliknutia 
a trvanlivosť. Táto klávesnica sa tiež vyznačuje funkciou prevrátenia s N-klávesmi a technológiou proti vytváraniu zástupných položiek (duchov) pre 
optimálny herný zážitok. Vstavaná pamäť umožňuje vytvárať a ukladať 5 špeciálnych profilov osvetlenia. Vstavané ovládacie prvky umožňujú spravovať 
systém na riadenie reagovania LED diód, ktorý umožňuje prepínať medzi rôznymi vzormi osvetlenia a ovládať rôzne multimediálne funkcie.

Softvér Viper umožňuje pomocou makier vytvárať vlastné farby pre každý kláves pomocou až 16,8 milióna farieb LED a programovať až 103 kláves.  
Softvér Viper tiež umožňuje vytvárať a ukladať množstvo vlastných profilov na špeciálne hranie hier a jednoduché prepínanie medzi nimi.

Klávesnica V765 je vyrobená z trvanlivého hliníkového rámu a magnetickou odnímateľnou opierkou dlaní pre pohodlie pri ovládaní.  Klávesnica V765 
podporovaná službami pre zákazníkov spoločnosti Patriot a dvojročnou zárukou je kompatibilná s každým operačným systémom Windows®, vrátane 
systémov Windows® 10 a Mac® OS X alebo vyššími verziami.



FUNKCIE A TECHNICKÉ  
PARAMETRE
• PLNÉ SPEKTRUM RGB
• Usporiadanie 104 kláves v plnej veľkosti
• Odnímateľná magnetická opierka dlaní
•  Prevrátenie s N-klávesmi a blokovanie vytvárania 

zástupných položiek
• Vyhradené multimediálne klávesy
• Rolovacie koliesko na ovládanie hlasitosti, stlmenie
• Rám z hliníka v kvalite pre lietadlá
• 1,8 m dlhý opletený kábel
• Plne prispôsobiteľný so softvérom Viper

OBSAH BALENIA
• Herná klávesnica Viper V765
• Odnímateľná magnetická opierka dlaní
• Sťahovák na odnímanie čiapočiek z kláves
• Príručka so stručným návodom
• Nálepka Viper

MULTIMEDIÁLNE KLÁVESY
KLÁVESY NA  
OVLÁDANIE OSVETLENIA

OPLETENÝ  
KÁBEL

KOLIESKO NA 
OVLÁDANIE 
HLASITOSTI

RÁM Z HLINÍKA 
V KVALITE PRE 
LIETADLÁ

SPÍNAČE KAILH WHITE BOX
KLÁVESY S PODPOROU MAKIER NA 

PROGRAMOVANIE 103 PROGRAMOV
KLÁVES PREVRÁTENIA A 

BLOKOVANIA VYTVÁRANIA 
ZÁSTUPNÝCH POLOŽIEK 104

PLNÉ SPEKTRUM RGB; 16,8 
MILIÓNA FARIEB PRE INDIVIDUÁLNE 

PRISPÔSOBITEĽNÉ KLÁVESY 
PODSVIETENIA

ODNÍMATEĽNÁ MAGNETICKÁ  
OPIERKA DLANÍ



INŠTALÁCIA HARDVÉRU
Klávesnicu pripojte k dostupnému USB portu. Počkajte 5 až 10 sekúnd, kým počítač rozpozná klávesnicu.

INŠTALÁCIA SOFTVÉRU
Ak chcete meniť svetelné efekty, vytvárať a spravovať makrá, profily, nastavovať časové oneskorenie, doby odozvy a viac, z  
lokality viper.patriotmemory.com si stiahnite softvér klávesnice.

Po ukončení sťahovania spustite inštaláciu tak, že dvakrát kliknite na softvér. Inštaláciu vykonajte podľa pokynov zobrazených na 
obrazovke.

INŠTALÁCIA



KLÁVESOVÉ SKRATKY



MULTIMEDIÁLNE  
KLÁVESY

ZASTAVIŤ PREHRAŤ/
POZASTAVIŤ

PREDCHÁ-
DZAJÚCA

ĎALŠIA 
STOPA

KOLIESKO NA OVLÁDANIE 
HLASITOSTI

Hlasitosť nastavte posúvaním kolieskom 
hore a dolu. Stlmte stlačením kolieska na 

ovládanie hlasitosti

A

A
B

B



Stlačením kláves FN+F12 začnú blikať klávesy 
F1 až F5, čo znamená, že sú pripravené na 
zaznamenanie vlastnej konfigurácie kláves. 
Keď blikajú, konfiguráciu priraďte stlačením 
niektorého z kláves F1 až F5.

Ak v režime rozpoznania stlačíte ľubovoľný kláves, 
zmení sa jeho farba, a ak ho znova stlačíte, môžete 
prepínať medzi prednastavenými farbami.

Pokračujte v prepínaní, až kým klávesnica nebude 
prispôsobená preferencii.

to znamená: ak bola vybraná klávesnica WASD, svietiť 
bude nápis WASD, čo znamená, že tieto klávesy boli 
zaznamenané a priradené k vybranému klávesu „F“

Ak chcete po skončení zaznamenávania 
uložiť svoju prispôsobenú konfiguráciu, 
stlačte klávesy FN+F12.

Na zaznamenanie ďalších prispôsobených 
konfigurácií zopakujte podľa potreby 
predchádzajúce kroky. 

REŽIMY ROZPOZNANIA PODSVIETENIA
Zaznamenať a uložiť vlastné konfigurácie kláves



FN+ (-/+)
Zvyšuje/znižuje jas

FN+ (-/+)
Zvyšuje/znižuje jas

FN+ (-/+)
Zvyšuje/znižuje jas

REŽIM RADARU
Osvetlenie sa posúva po okrajoch klávesnice a  
načas pokrýva oblasť kláves

FN+PgUp
Zvyšuje rýchlosť radarového 
režimu

FN+ ľubovoľný kláves so 
šípkou
Mení smer radaru doprava 
alebo doľava

FN+PgDn
Znižuje rýchlosť radarového režimu

REŽIM REFLEKTORA
Na obidvoch stranách svietia klávesy, stretnú sa 
v strede a potom sa vrátia späť

FN+PgUp
Zvyšuje rýchlosť radarového 
režimu

FN+PgDn
Znižuje rýchlosť radarového režimu

REŽIM VLNA
Farebné spektrum sa posúva od jedného okraja 
klávesnice po druhý

FN+PgUp
Zvyšuje rýchlosť režimu vlny

FN+UpArrow
Zvyšuje rýchlosť režimu vlny

FN+UpArrow
Zvyšuje rýchlosť  
režimu vlny

FN+PgDn
Znižuje rýchlosť režimu vlny

FN + kláves so šípkou dolu
Znižuje rýchlosť režimu vlny

FN + kláves so  
šípkou dolu
Znižuje rýchlosť  
režimu vlny

RADAR/REFLEKTOR/REŽIMY VLNY
Ak chcete plynule prepínať medzi režimami, stlačte klávesy FN+F6



FN+ (-/+)
Zvyšuje/znižuje jas

FN+PgUp
Zvyšuje rýchlosť režimu vlnenia

FN+PgDn
Znižuje rýchlosť režimu vlnenia

REŽIM VLNENIA
Osvetlenie sa stlačením ľubovoľného klávesu rozšíri do všetkých smerov; zobrazenie efektov „vlnenia“.

REŽIM VLNENIA



FN+ (-/+)
Zvyšuje/znižuje jas

FN+ (-/+)
Zvyšuje/znižuje jas

REŽIM SIDEWINDER
Efekt osvetlenia začína hore a vinie sa od jednej 
strany po druhú, až kým nedosiahne spodný rad

FN+PgUp
Zvyšuje rýchlosť režimu Sidewinder

FN+PgDn
Znižuje rýchlosť režimu Sidewinder

REŽIM VORTEX
Klávesy na celej klávesnici sa súčasne rozsvietia jeden po druhom 
zhora doľava smerom do stredu klávesnice a potom zhasnú v 
opačnom vzore

FN+PgUp
Zvyšuje rýchlosť režimu Vortex

FN+PgDn
Znižuje rýchlosť režimu Vortex

REŽIMY VORTEX A SIDEWINDER
Ak chcete plynule prepínať medzi režimami, stlačte klávesy FN+F8



FN+ (-/+)
Zvyšuje/znižuje jas

FN+ (-/+)
Zvyšuje/znižuje jas

REAKČNÝ REŽIM
Stlačením ľubovoľného klávesu sa kláves rozsvieti a zoslabne

FN+PgUp
Zvyšuje rýchlosť zoslabnutia reakčného režimu

FN+PgDn
Znižuje rýchlosť zoslabnutia reakčného režimu

REŽIM DAŽĎOVEJ KVAPKY
Klávesy náhodným rozsvecovaním napodobňujú dážď

FN+PgUp
Zvyšuje rýchlosť režimu Vortex

FN+PgDn
Znižuje rýchlosť režimu Vortex

REŽIMY DAŽĎOVEJ KVAPKY A RAKČNÝ
Ak chcete plynule prepínať medzi režimami, stlačte klávesy FN+F9



REŽIM DÝCHANIA
Zvolená farba sa rozjasní a potom zoslabne

FN+PgUp
Zvyšuje rýchlosť režimu dýchania

FN+PgDn
Znižuje rýchlosť režimu dýchania

FN+ (-/+)
Zvyšuje/znižuje jas

DÝCHAŤ
Ak chcete plynule prepínať medzi režimami, stlačte klávesy FN+F10



FN+ (-/+)
Zvyšuje/znižuje jas

FN+ (-/+)
Zvyšuje/znižuje jas

REŽIM SPEKTRA
Farba kláves sa mení podľa farieb dúhy

FN+PgUp
Zvyšuje rýchlosť striedania režimu spektra

FN+PgDn
Zvyšuje rýchlosť zoslabnutia režimu spektra

STATICKÝ REŽIM
Všetky klávesy svietia v jednej konkrétnej farbe

STATICKÝ/SPEKTRUM
Ak chcete plynule prepínať medzi režimami, stlačte klávesy FN+F11



SOFTVÉR KLÁVESNICE



SVETELNÉ EFEKTY
Svetelné efekty klávesnice

Softvér Viper umožňuje nastaviť svetelné efekty klávesnice V765 zvolením efektu v rozbalovacej ponuke. 
Tento softvér umožňuje nastaviť výber farby, jas, rýchlosť a smer vzoru v závislosti od svetelného efektu. 
Nastavenie uložte tak, že v dolnom pravom rohu softvéru kliknete na možnosť Použiť.



VLASTNÉ PROFILY OSVETLENIA

Vlastné profily osvetlenia si môžete vytvoriť tak, že v rozbalovacej ponuke v možnosti Svetelné efekty 
vyberiete jeden z piatich profilov osvetlenia.



Ak chcete získať prístup k režimu farieb, začiarknite políčko vedľa položky DIY.

Vyberte kláves alebo skupinu klávesov a na palete vyberte farbu. Farby klávesu zmeňte a uložte kliknutím na tlačidlo OK a 
potom možnosť Použiť.



Čas odozvy a rýchlosť hlásenia

V hlavnej ponuke môžete nastaviť čas odozvy a rýchlosť hlásenia pre klávesnicu. Kratší čas odozvy zníži dobu reakcie a 
vyššia rýchlosť hlásenia tiež zníži čas odozvy.



MAKRÁ

Môžete vytvoriť a uložiť 32 rôznych textov makier s dĺžkou 47 
znakov a priradiť ich k ľubovoľnému klávesu (okrem klávesu 
Windows®) na klávesnici.

Vytváranie makra
Editor Makro otvorte tak, že v hlavnej ponuke kliknete na tlačidlo Makrá.

Nové makro vytvorte kliknutím na položku Nové.  Názov makra zmeňte 
dvojitým kliknutím na príslušné makro.
Text makra vytvorte kliknutím na možnosť Spustiť nahrávanie.  Môžete 
vytvoriť texty s dĺžkou maximálne 47 znakov.



Oneskorenie medzi údermi na kláves - Oneskorenie medzi údermi na 
kláves s textom môžete pridať začiarknutím políčka vedľa možnosti 
Oneskorenie medzi údermi na kláves.  Čas oneskorenia môžete po 
zastavení nahrávania upraviť dvojitým kliknutím na túto položku.

Cyklické opakovanie - Začiarknutím políčka pod možnosťou Cyklické 
opakovanie môžete stlačením klávesu Makro priradiť počet spustení 
textu makra.

Uloženie makra
Makro po nahratí textu uložte kliknutím na tlačidlo OK a ukončite editor 
makier.

Odstránenie makra
Otvorte editor makier, v zozname makier vyberte príslušné makro a potom  
kliknite na tlačidlo Odstrániť.



PRIRAĎOVANIE KLÁVESOV
Vyberte možnosť Profil osvetlenia a na mape kláves začiarknite príslušné políčko. Tým získate prístup k ponuke ZVOLENÝ KLÁVES.
Ku každému klávesu môžete v ponuke ZVOLENÝ KLÁVES priradiť konkrétne funkcie.
• Jeden/Skombinovať
• Makro
• Základný
• Zlepšenie

JEDEN/SKOMBINOVAŤ
Táto funkcia umožňuje zmeniť hodnotu výstupu jedného klávesu alebo skombinovať dve hodnoty výstupu do jedného úderu na kláves.
Kliknite na kláves, ktorému chcete zmeniť hodnotu alebo skombinovať dve hodnoty (okrem klávesu Windows®).
V ponuke ZVOLENÝ KLÁVES kliknite na kartu Jeden/Skombinovať.
Hodnotu úderu na kláves zmeňte v jednom riadku alebo na riadku Skombinovať skombinujte dve hodnoty.
Kliknite na možnosť Uložiť, povoľte HERNÝ REŽIM a potom kliknite na možnosť Použiť.
Ak chcete obnoviť pôvodnú funkciu, vypnite HERNÝ REŽIM a kliknite na možnosť Použiť.



MAKRO
Umožňuje priradiť texty makier, ktoré ste pre konkrétne klávesy vytvorili a uložili.
Na obraze klávesnice kliknite na kláves, ku ktorému chcete priradiť makro (okrem klávesu Windows®).
V ponuke ZVOLENÝ KLÁVES kliknite na kartu Makro a zo zoznamu vyberte makro, ktoré chcete priradiť.
Kliknite na možnosť Uložiť, povoľte HERNÝ REŽIM a potom kliknite na možnosť Použiť.
Ak chcete obnoviť pôvodnú funkciu, vypnite HERNÝ REŽIM a kliknite na možnosť Použiť.

ZÁKLADNÝ
Umožňuje priradiť rôzne funkcie Windows® k rôznym klávesom a zmeniť ich na klávesové skratky vrátane otvárania 
multimediálnych funkcií, internetového prehliadača, prístupu k súborom a viac.
Na obraze klávesnice kliknite na kláves, ku ktorému chcete priradiť základnú funkciu (okrem klávesu Windows®).
V ponuke ZVOLENÝ KLÁVES kliknite na kartu Základný a zo zoznamu vyberte funkciu, ktorú chcete priradiť.
Kliknite na možnosť Uložiť, povoľte HERNÝ REŽIM a potom kliknite na možnosť Použiť.
Ak chcete obnoviť pôvodnú funkciu, vypnite HERNÝ REŽIM a kliknite na možnosť Použiť.



VYTVORENIE A ULOŽENIE POUŽÍVATEĽSKÝCH PROFILOV

Funkcia Profily umožňuje vytvoriť a uložiť vlastné nastavenia pre rôzne hry, vzhľad klávesnice alebo výkon a potom mať k nim jednoduchý 
prístup.

Vytvoriť a uložiť môžete toľko používateľských profilov, koľko vám to umožní priestor na pevnom disku. Na vytvorenie a uloženie konkrétnych 
používateľských profilov budete musieť stlačiť jedno z tlačidiel „Profil osvetlenia“ v ponuke Efekt osvetlenia. Na vytvorenie a uloženie 
používateľských profilov môžete vybrať jedno z piatich tlačidiel „Profil osvetlenia“.



Ak chcete vytvoriť používateľský profil, postupujte podľa vyššie 
uvedených krokov na prispôsobenie farby klávesov a potom vyberte texty 
a priraďte ich k makrám. Podľa vlastnej preferencie môžete tiež nastaviť 
rýchlosť hlásenia alebo časy odozvy. Kliknutím na tlačidlo Použiť ich 
uložíte do pamäte v klávesnici.

Ak chcete uložiť používateľský profil, v ľavom dolnom rohu kliknite na 
tlačidlo Profily a potom kliknutím na tlačidlo Exportovať otvorte priečinok, 
ktorý ste vytvorili v úložnom zariadení vášho počítača.

Priraďte názov k profilu a uložte.



Ak chcete profil načítať a uložiť ho do pamäte v klávesnici, v ľavom 
dolnom rohu jednoducho kliknite na tlačidlo Profily a potom na tlačidlo 
Importovať.

Dvakrát kliknite na profil, ktorý chcete načítať z priečinka Používateľské 
profily, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Po načítaní vybraného profilu do okna PROFIL na obrazovke IMPORT/
EXPORT kliknite na možnosť Použiť. Profil je teraz načítaný do pamäte v 
klávesnici.



VŠEOBECNÉ NASTAVENIA



VŠEOBECNÉ NASTAVENIA
KLÁVESOVÝ ZÁMOK WINDOWS

Kláves Windows® môžete počas hrania hry zablokovať 
začiarknutím polička vedľa WINDOWS KEY LOCK a potom 
kliknutím na možnosť Použiť.

NASTAVENIE Z VÝROBY

Ak chcete klávesnicu resetovať na predvolené nastavenia z 
výroby, v hornom pravom rohu kliknite na ikonu Nastavenie 
a potom kliknite na možnosť Resetovať nastavenia. Softvér 
podľa toho zobrazí výzvu.



FCC a právne podmienky:
Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa obmedzenia pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali 
primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie zaručuje použitie a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a v prípade, že nie je nainštalované a 
prevádzkované v súlade s týmto návodom, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nebude dochádzať v konkrétnom zariadení. Ak toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť 
vypnutím a zapnutím tohto zariadenia, používateľ by mal skúsiť odstrániť toto rušenie jedným z týchto spôsobov:

• Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
• Zvýšiť vzdialenosť tohto zariadenia od prijímača.
• Zariadenie zapojiť do elektrickej zásuvky obvode, v ktorom nie je zapojený prijímač.
• Poradiť sa s predajcom alebo skúseným technikom pre rádiové alebo televízne zariadenia.

OZNÁMENIE FCC:
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 predpisov FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:
1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a 2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátanej toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

UPOZORNENIE FCC:
• Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil subjekt, ktorý zodpovedá za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.
• Toto zariadenie a jeho anténa(-y) nesmiú byť premiestnené alebo prevádzkované spolu s akoukoľvek anténou alebo vysielačom.


