Delux M700
Gamingowa myszka dla gracza

Funkcje przycisków

Instrukcja obsługi

1 Do przodu
2 Do tyłu
3 Lewy przycisk
4 Prawy przycisk
5 Kółko do przewijania
6 DPI+
7 DPI-
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Instalacja sterowników i konfiguracja

Pobierz z naszej strony https://revolttech.pl
sterowniki i zainstaluj.
Upewnij się, że myszka jest podłączona do
komputera zanim rozpoczniesz instalację i
konfigurację. Po zakończeniu instalacji uruchom
oprogramowanie i przejdź do konfigurowania
myszki.
Wszystkie ustawienia możesz zapisać w trzech
różnych profilach. Za każdym razem, gdy
dokonasz zmian w ustawieniach pamiętaj, żeby
zatwierdzić to przyciskiem Apply. Jeżeli chcesz
przywrócić poprzednie ustawienia, naciśnij
Restore. Każdemu z przycisków myszy możesz
przypisać dowolną funkcję dostępną z rozwijanej
listy.

1. Ustawienia oświetlenia RGB (Ligthing)
W tej sekcji możesz dostosować efekty
oświetlenia RGB: tryb świecenia, jasność,
szybkość, kolor itp.

Podłączanie do komputera
Podłącz myszkę do jednego z portów USB w Twoim komputerze. Po wykryciu i dodaniu
myszki przez system operacyjny, możesz zacząć jej używać w zakresie standardowych
funkcji. Jeżeli chcesz wykorzystać wszystkie możliwości, zainstaluj dedykowane
sterowniki.
2. Ustawienia DPI
W tej sekcji możesz dostosować wartości
poszczególnych poziomów DPI dla osi X i Y oraz
przypisać kolor oświetlenia RGB dla danego
poziomu.
3. Ustawienia ogólne (Parameter)
W tej sekcji możesz dostosować czułość myszy,
szybkość podwójnego kliknięcia, szybkość
przewijania kółkiem i częstotliwość
odświeżania.
4. Makra
a) Kliknij na przycisk "+New" i wpisz nazwę
makra. Wybierz makro z listy i kliknij "Start
record" i zacznij naciskać przewidziane
przyciski i klawisze. Naciśnij "Stop recording",
aby zakończyć.
c) Możesz ustawić opóźnienie (Automatic insert
delay), zmodyfikować wprowadzone przyciski i
klawisze, przypisać makro do przycisku.

5. LOD (Lift-off Distance)
Możesz zmienić LOD czyli wysokość na jakiej
myszka przestaje odczytywać położenie, po
podniesieniu jej w górę.
Do wyboru jest 2mm lub 3mm.

Parametry

Oprogramowanie w języku angielskim dla Windows 2000, XP, 7, 8, 10
Obsługa makr.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE
ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach
informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać wraz
z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera, stwarzasz zagrożenie
dla środowiska. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz
utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed
zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania
zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Szczegółowe
informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub
w firmie TOM Organizacja Odzsyku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. , ul.
Pomorska 112, 70-812 Szczecin, infolinia: 801 005 505, email: kontakt@tomoo.pl

Wymiary: 128,2 x 67 x 38,7mm
Waga myszki bez kabla: 0,067kg (+/-3g)
Ilość przycisków: 7
Sensor: optyczny PMW3389
Maksymalne DPI: 16 000
Stopniowanie DPI: 5 stopni: 1000/2000 (domyślne )/3000/4000/8000 lub własne
ustawienia w zakresie 50-16000DPI, co 50.
Zmiana DPI i trybów oświetlenia
Materiał ślizgaczy: teflon
DPI: Za pomocą przycisków nr 2 i 5 możesz przechodzić pomiędzy poszczególnymi,
ustawionymi poziomami DPI. Przypisany kolor RGB oświetlenia informuje o ustawionym Przełącznik: Omron
Żywotność przełącznika: 10 000 000 cykli
stopniu DPI. Domyślne ustawienia:
Maksymalna szybkość: 400IPS
1000DPI - kolor czerwony
Przyspieszenie: 50
4000DPI - purpurowy
2000DPI - kolor zielony
Odświeżanie: do 1000Hz (125-250-500-1000Hz)
8000DPI - żółty
3000DPI - kolor niebieski
Łączność: przewodowa, kabel USB
Możesz zmienić ustawienia za pomocą oprogramowania. Poziom DPI można
Przewód: niklowany i pokryty elastycznym oplotem:
konfigurować w zakresie 50-16000DPI, co 50.
Długość przewodu: 1,8m
Napięcie zasilania: 5V
Oświetlenie: Naciśnij i przytrzymaj kółko (5), a następnie naciskaj przycisk Do tyłu (2),
Natężenie prądu: < 100mA
żeby przełączać tryby oświetlenia: ambilight, ciągłe świecenie pojedynczym kolorem,
Podświetlenie LED RGB w pełni konfigurowalne
pulsujący, neon, ciągłe świecenie miksem kolorów, migotanie, gwiazda, tęczowa fala,
Kompatybilność podstawowych funkcji: Win 2000, XP, 7, 8, 10, MacOS, Linux
brak. Możesz również ustawić tryb za pomocą oprogramowania.

UWAGA!
Nie wrzucaj do wody i trzymaj z dala od ognia lub wysokiej temperatury.
Nie odpowiadamy za konsekwencje niewłaściwego używania urządzenia.

Gwarancja
1. Urządzenie objęte jest gwarancją na okres 2 lat. Akcesoria nie są objęte gwarancją.
2. Niewłaściwe użytkowanie nie podlega gwarancji.
3. Nieautoryzowana ingerencja, naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.
4. Dokładne warunki gwarancji dostępne są na naszej stronie internetowej www.revolttech.pl
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
RevoltTech Maciej Janusz, ul. Krokusowa 3, 46-300 Olesno
Deklaruje, że produkt:
Delux M700 Gamingowa myszka
jest zgodny z postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU Dyrektywa
kompatybilności elektromagnetycznej.
Wymogi: 55032:2015/AC:2016, 61000-3-2:2019,
61000-3-3:3-2013/A1:2019, 55035:2017

