RAZER ABYSSUS ESSENTIAL
Slovenská príručka
Táto príručka slúži len ako návod základné vedomosti s hlavných funkcií a nastavení zariadenia.
Podrobnejšie informácie nájdete v pôvodnej anglickej príručky.

Zoznam:
Strana 1 balenia a systémové požiadavky
Strana 2 – prehľad rozloženie klávesnice
Strana 2-Inštalácia a technickej podpory
Strana 3 – nastavenie
Strana 8 -makrá
Strana 9-údržba a čistenie

Obsah balenia a systémové požiadavky:
Balík zahŕňa:
 Razer Abyssus Essential Ambidextrous myš
 Sprievodca s dôležitými informáciami o výrobku v angličtine

Systémové požiadavky:





PC s Voľný USB port
Windows 7 64-bit alebo vyššia
Pripojenie na internet (pre inštaláciu ovládača)
500 MB voľného miesta na disku
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Prehľad rozvrhnutia myši:

A Ľavé tlačidlo myši
B tlačidlo pravé
C tlačidlo scroll koliesko myši
D optický senzor
E Podsvietenie
F klzné plochy

Inštaláciu a technickú podporu:

1.
2.
3.
4.

Pripojte zariadenie s počítačom
Nainštalujte Razer Synapse z www.razer.com/synapse
Spusťte inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke
Registrujte sa alebo sa prihláste do programu Synapse

Technickú podporu získáte na adrese: https://support.razer.com/
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nastavenie:
Upozornenie!: Nižšie uvedené funkcie vyžadujú byť prihlásení v Razer Synapse 3.0. Tieto
funkcie sa tiež môžu líšiť na základe použitej verzie softvéru a operačného systému.
Mouse tab
Toto je základná karta, keď spúšťate program Razer Synapse 3.0 prvýkrát. Táto karta vám umožní
nastaviť jednotlivé parametre prístroja.

prispôsobenie funkcií - Sidebar
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Umožnuje nastavenie jednotlivých funkcií klávesov a tie potom budú automaticky uložené do
aktívneho profilu. Prípadne priradiť ďalšie funkcie ktoré vyberiete v ďalšom submenu.
Default – základné funkcie tlačidla
KeyboardFunction – táto funkcia umožňuje tlačidlu priradiť funkciu zvolenej klávesy na
klávesnici.
Mouse Function – táto funkcia priradí danému tlačidlu funkciu tlačidla myši z daného zoznamu.
Macro – umožnuje priradiť tlačidlu zvolenej uložené makro funkcie. O makrách viac v Macros
TAB.
Switch Profile – umožnuje definovaným tlačidlom zmenu voľby profilu z vašich uložených profilov.
SwitchLighting – umožnuje zmenu nastavenia podsvietenia. Viac v sekcii Chroma, ak je
nainštalovaná a vaše zariadenie podporuje túto funkciu.
RazerHypershift – nastaví pre kláves funkciu Hypershift.
Launch Program – umožní nadefinovaným tlačidlom spustiť zvolený program.
Multimedia – umožnuje spustiť možnosti ovládania multimediálneho prehrávača.
Zkratky Windows – umožnuje priradiť klávesové skratky k funkciám Windows.
Viac informácií nájdete tu: http://support.microsoft.com/kb/126449
Text Function – umožnuje jedným stlačením zvolenej klávesy napísať celý text ktorý ste si
uložili.
Disable – vypne funkčnosť daného tlačidla.
Performance

Sensitivity - Tu nastavíte veľkosť citlivosti myši. Odporúčané hodnoty sú v rozmedzí 1600-1800.
PollingRate
Tu nastavujete rýchlosť odozvy. Čím väčšia je číslo tým rýchlejšie myš reaguje na danej činnosti.
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Môžete vybrať jednu z týchto možností - 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms).
Odporúčané hodnoty sú 500Hz-1000Hz)
Lighting
Nastavenie rôznych možností podsvietenia klávesnice. Pokiaľ máte pripojené iné zariadenie s
podporou Chroma môžete ho synchronizovať
podporuje.

s klávesnicou, pokiaľ túto funkciu zariadenie

Základné svetelné efekty:
Funguje iba s podporou zariadení a ak tieto zariadenia danú funkciu ponúka.
Názov

Popis

Ako nastaviť

SpectrumCycling

Nekonečný cyklus celého
farebného spektra

Nie je potrebné nič nastavovať

Wave

Cyklus farieb sa bude
pohybovať podľa nastaveného
spektra a smeru

Zvoľte pohyb podsvietenie medzi
pohybom z ľava do prava a z
prava do ľava

Static

Bude svietiť len zvolená
farba

Zvoľte si požadovanú farbu
podsvietenia

Breathing

Klávesnica sa bude
rozsvecovať a zhasínať

Reactive

Vyberte až dve farby medzi
ktorými bude prebiehať svetelný
efekt
Vyberte farbu a trvania efektu

Stlačená klávesa sa rozsvieti
a potom pomaly zhasne
podľa nastavenia
Pri stlačení klávesy sa vytvorí vyberte farbu
svetelné vlnením okolo

Ripple

Starlight

Každá klávesa bude náhodne Vyberte až dve farby alebo
sa zapínať a vypínať
náhodné farby a dobu trvania
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Fire

Každá klávesa sa rozsvieti a
bude evokovať horenia
plameňov

Nie je potrebné nič nastavovať

Calibration
Tu môžete nastaviť parametre podložky a reakcie senzorov myši na ňu.

Apps
Tu môžete nastaviť u ktorých aplikácií má byť funkcia chróma zapnutá alebo vypnutá.
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Macros
Tu môžete vytvárať vlastné makrá - reťazca príkazov. Následne je ukladať či vyvolávať podľa potreby.

Vytvoriť nové makro
Vymazať vybrané makro
Importovať či exportovať makrá
Kopírovanie/duplikovanie zvoleného makra
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Nahrávanie makra:

Pri priamom nahrávaní makra máte možnosť zvoliť či:
Recorddelay - bude nahrávaná i rýchlosť zadávanie príkazov.
Sec delay - použije špecifickú oneskorenie medzi jednotlivými príkazmi
No Delay - bude nahrávať len príkazy bez oneskorenia.
Môžete tiež zapnúť či vypnúť nahrávanie pohybu a reakcií myši.
Nahrané a uložené makrá potom môžete podľa potreby rôzne upravovať a meniť.
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Settings window:

Tu môžete v prípade potreby přejítím na položku Reset, zresetovat všetky nastavenia vášho
zariadenia do základného továrenského nastavenia.

Údržba a čistenie
Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, ale napriek tomu odporúčame raz mesačne vykonávať tieto
úkony:
Klávesnicu odpojte od počítača, šetrne vytraste prípadné nečistoty z oblastí pod klávesami a
pomocou jemného vlhkého handričky navlhčenej v teplej vode zbavte nečistôt.
(V žiadnom prípade na čistenie nepoužívajte saponáty, benzín a pod.)
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