CZ

Crono CM638 Gaming Mouse
Uživatelská příručka

SPECIFIKACE:
- Crono CM638 Gaming Mouse
- Rozhraní: USB 2.0
- Rozlišení: 800 až 8.200 dpi
- Paměť: 512 KB, dedikovaná
- Polling Rate: 125 / 500 / 1.000 Hz
- Snímací frekvence: 12.000 fps
- Tlačítka: 13, z toho 11 s možností přiřazení makra
- Podporované operační systémy: MS Windows XP, Vista, 7, 8
- Hmotnost: Nastavitelná 130 – 150 gramů
- Rozměry (d x š x v): 130 * 90 * 42 mm
OBSAH BALENÍ:
- Laserová herní myš s 8 kusy závaží po 4 g
- Uživatelská příručka
- CD s uživatelským SW
INSTALACE
Připojte USB kabel myši do volného USB slotu v počítači nebo notebooku. Přiložené CD vložte do Vaší
optické mechaniky. Pokud se automaticky neobjeví průvodce instalací, v Průzkumníkovi najděte na CD
soubor Setup.exe a spusťte ho. Průvodce Vás provede vlastní instalací. Po jeho ukončení spusťte ovládací
program pro herní myš.
Pod krytkou na spodní straně myši najdete vloženo 8 kusů závaží po 4 g. Jejich přidáváním a ubíráním
můžete přizpůsobit hmotnost myši dle vlastních preferencí v rozsahu 130 – 162 g.
SW
Nastavení myši je možno uložit až pro 5 uživatelů díky profilům, které najdete v záložkách MAIN FRAME,
BUTTON SETTINGS a LIGHTING OPTIONS. Aktivní profil je na myši indikován pěti LED světly, které se
nachází na levé straně myši. Jestliže například svítí 3 LED světla, znamená to, že současný aktivní profil
je profil číslo 3. Přepínat mezi jednotlivými profily můžete stiskem tlačítka MODE.
HOME BASE
V záložce HOME BASE najdete základní informace o herní myši Crono M8 Gaming Mouse.
MAIN FRAME
V záložce MAIN FRAME můžete nastavit základní parametry myši, jako je citlivost myši, zrychlení,
rychlost skrolování a rychlost dvojkliku tlačítka myši. Citlivost os X a Y lze nastavit nezávisle na sobě.
Tyto parametry lze nastavit pro každý profil individuálně.
BUTTON SETTINGS
V záložce BUTTON SETTINGS můžete nastavit funkčnost jednotlivých tlačítek myši. Rozkliknutím
seznamu u jednotlivých tlačítek můžete vybrat některou z předdefinovaných funkcí, popřípadě
výběrem Macro Programming můžete tlačítku přiřadit vlastní sekvenci příkazů. Funkce tlačítek

„CPI“ a “MODE” nelze měnit. Tyto parametry lze nastavit pro každý profil individuálně.
LIGHTING OPTION
V záložce LIGHTING OPTION máte možnost vypnout nebo zapnout přizpůsobit osvětlení. Můžete také
nastavit intenzitu světla a pulzující efekty. Zvolte požadovaná nastavení a klikněte na tlačítka „APPLY"
a „OK". Opět lze tyto parametry nastavit pro každý profil individuálně.
SUPPORT /UPDATES
Pro pomoc nebo stáhnutí aktuálních driverů přejděte do záložky SUPPRT/UPDATES.

Předdefinovaná funkčnost tlačítek.

SK
Crono CM638 Gaming Mouse
ŠPECIFIKÁCIA
- Model: Crono M8 Gaming Mouse
- Rozhranie: USB 2.0
- Rozlíšenie: 800 až 8.200 dpi
- Pamäť: 512 KB, dedikovaná
- Polling Rate: 125/500 / 1.000 Hz
- Snímacia frekvencia: 12.000 fps
- Tlačidlá: 13, z toho 11 s možnosťou priradenia makra
- Podporované operačné systémy: MS Windows XP, Vista, 7, 8
- Hmotnosť: Nastaviteľná 130 - 150 gramov
- Rozmery (d x š x v): 130 * 90 * 42 mm
OBSAH BALENIA:
- Laserová herná myš
- Užívateľská príručka
- CD s užívateľským SW
INŠTALÁCIA
Pripojte USB kábel myši do voľného USB slotu v počítači alebo notebooku.
Priložené CD vložte do Vašej optickej mechaniky. Ak sa automaticky neobjaví sprievodca inštaláciou, v
Prieskumníkovi nájdite na CD súbor Setup.exe a spustite ho. Sprievodca Vás prevedie vlastné inštaláciou.
Po jeho ukončení spustite ovládací program pre hernú myš.
Nastavenie myši je možné uložiť až pre 5 užívateľov vďaka profilom, ktoré nájdete v záložkách MAIN
FRAME, BUTTON SETTINGS a LIGHTING OPTIONS. Aktívny profil sa na myši indikovaný piatich LED
svetlami, ktoré sa nachádza na ľavej strane myši. Ak napríklad svietia 3 LED svetlá, znamená to, že
súčasný aktívny profil je profil číslo 3. Prepínať medzi jednotlivými profilmi môžete stlačením tlačidla
MODE.
HOME BASE
V záložke HOME BASE nájdete základné informácie o hernej myši Crono M8 Gaming Mouse.
MAIN FRAME
V záložke MAIN FRAME môžete nastaviť základné parametre myši, ako je citlivosť myši, zrýchlenie,
rýchlosť skrolovania a rýchlosť dvojkliku tlačidla myši. Citlivosť osí X a Y je možné nastaviť nezávisle na
sebe. Tieto parametre možno nastaviť pre každý profil individuálne.
BUTTON SETTINGS
V záložke BUTTON SETTINGS môžete nastaviť funkčnosť jednotlivých tlačidiel myši. Rozkliknutím
zoznamu pri jednotlivých tlačidiel môžete vybrať niektorú z preddefinovaných funkcií, prípadne výberom
Macro Programming môžete tlačidlu priradiť vlastnú sekvenciu príkazov. Funkcie tlačidiel "DPI" a "Profile"
nemožno meniť. Tieto parametre možno nastaviť pre každý profil individuálne.

LIGHTING OPTION
V záložke LIGHTING OPTION máte možnosť vypnúť alebo zapnúť prispôsobiť osvetlenie. Môžete tiež
nastaviť intenzitu svetla a pulzujúca efekty. Vyberte požadované nastavenia a kliknite na tlačidlo "APPLY"
a "OK". Opäť možno tieto parametre nastaviť pre každý profil individuálne.
SUPPORT / UPDATES
Pre pomoc alebo stiahnutie aktuálnych driverov prejdite do záložky SUPPRT / UPDATES.

Preddefinované funkčnosť tlačidiel.

