
Razer Abyssus česká příručka

Obsah balení a systémové požadavky:

Balení obsahuje:

 Razer Abyssus Gaming Mouse
 Manuál

Systémové požadavky:

 PC nebo Mac s jedním volným USB portem
 Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista / Windows XP 32-bit / Mac 10.7-10.9
 Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
 100MB volného místa na disku

Instalace a technická podpora:

1. Připojte myš k počítači
2. Nainstalujte Razer Synapse z www.razerzone.com/synapse
3. Spusťte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
4. Registrujte se nebo se přihlašte do program Synapse

Technickou podporu získáte na emailové adrese: sos@gamead.cz
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Nastavení:

Profil
Umožnuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení klávesnice.

 Vytvořit nový profil

 Smazat vybraný profil

 Kopírovat, importovat či exportovat profily

Pro vyvolání daného profilu můžete nastavit klávesovou zkratku,
pomocí kombinace kláves FN + 0 – 9.

Při zaškrtnutí volby LINK APPLICATION můžete spouštět
zvolený profil přímo ze seznamu aplikací níže.
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Funkce tlačítek – Key Assigment Menu

 Default – základní funkce tlačítka

 Keyboard Function – tato funkce umožnuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.
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 Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku funkci tlačítka myši z daného seznamu.

 Inter-device – umožňuje měnit funkci u dalších zařízení, které podporují funkci Razer Synapse 2.0
Třeba nastavení pro nějakou Razer myš.

 Macro – umožnuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS
TAB.

 Switch Profile – umožnuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených
profilů.

 Launch Program – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.

Multimedia Funcion – umožnuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.

 Windows 8 Charms – umožnuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows 8. Více informací 
naleznete zde: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/tutorial

 Zkratky Windows – umožnuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows.
Více informací naleznete zde: http://support.microsoft.com/kb/126449

 Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

Nastavení citlivosti
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Sensitivity

Zde nastavíte velikost citlivosti myši. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Při zaškrtnutém políčku máte možnost nastavit citlivost pro každou osu zvlášt.

Acceleration

Velikost zrychlení pohybu kurzoru na obrazovce.
Doporučené nastavení pro Windows je 0 a pro Mac 5.

Polling Rate

Zde nastavujete rychlost odezvy. Čím větší je číslo tím rychleji myš reaguje na dané činosti.
Můžete vybrat jednu z těchto možností – 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms).
Doporučené hodnoty jsou 500Hz-1000Hz)

Nastavení osvětlení:
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Macros tab
Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.

 Vytvořit nové makro

 Smazat vybrané makro

 Kopírovat, importovat či exportovat makra

 Přímé nahrávání makra tak jak provádíte
Jednotlivé příkazy.

 Ukončí přímé nahrávání makra.

Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda:
Record delay – bude nahrávána i rychlost zadávání příkazů.
Default delay – kdaždý příkaz bude mít nastavenou prodlevu mezi jednotlivými příkazy.
Delay – bude nahrávat jen příkazy bez prodlevy.
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Jakmile máte jednou vytvořené makro, můžete jej ještě dále upravovat dle potřeb.

Editace konkrétního příkazu.

 Smazání příkazu.

 Přesunutí příkazu o řádek výše.

 Přesunutí příkazu o řádek níže.

Vložení dodatečných příkazů.

7

Distributor: LAMA Plus Ltd.



Údržba a čistění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:
 Myš odpojte od počítače a pomocí vlhkého hadříku namočeného v teplé vodě jemně 

očistěte od nečistot.
 K čištění mezer používejte kulaté párátko nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.
 K případnému čištění optiky myši použijte jen suché tampóny do uší jemně 

odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částečky.
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