Myš Razer DeathAdder oblíbená mezi virtuálními sportovci celého světa si z globálního
hlediska právem získala pověst nejlepší herní myši. Tato myš proslulá svým
ergonomickým designem, rychlými reakcemi a vysokou kvalitou zpracování ztělesňuje
to absolutně nejlepší, co si může každý hráč přát a co potřebuje, aby v každé hře získal
převahu.
Poslední verze této legendární myši, která je vybavená nastavitelným podsvícením
Chroma, nejenže dělá přesně to, co chcete, ale zároveň vypadá skvěle.
Razer DeathAdder Chroma – jak vylepšit něco, co je dokonalé?
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1. OBSAH BALENÍ / SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
OBSAH BALENÍ
• Ergonomická herní myš Razer DeathAdder Chroma
• Rychlý návod k obsluze

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
• PC nebo Mac s volným USB portem 2.0
• Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP (32-bit)
• Připojení k internetu
• 100 MB volného místa na pevném disku
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2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA
REGISTRACE
Navštivte ještě dnes webové stránky www.razerzone.com/razer-id, kde po přihlášení
získáte Razer ID a celou řadu výhod spojených s produkty Razer. Mezi ty patří například
aktuální informace o produktové záruce platné v daném okamžiku, ke kterým získáte
přístup prostřednictvím programu Razer Synapse. Pokud máte zájem o bližší informace
o účtu Razer Synapse a jeho funkcích, navštivte webové stránky
www.razerzone.com/synapse.
Pokud již máte uživatelský účet Razer Synapse založený, zaregistrujte svůj produkt
kliknutím na svou e-mailovou adresu v aplikaci Razer Synapse a na rozbalovacím
seznamu zvolte položku Warranty Status (záruční status).
Pokud si chcete zaregistrovat svůj produkt online, navštivte webové stránky
razerzone.com/registration. Prosím pamatujte, že pokud se zaregistrujete přes webové
stránky, nebudete si moct prohlížet záruční status.

Zde je uvedeno sériové číslo Vámi zakoupeného výrobku
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TECHNICKÁ PODPORA
Výhody, které získáte:
• 2letou omezenou záruku výrobce
• Bezplatnou online technickou podporu na webových stránkách
razersupport.com.
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3. TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Optický senzor s reálným rozlišením 10 000 DPI
• Ergonomická herní myš pro praváky, která je vybavena bočními pogumovanými
plochami, jejichž strukturovaný povrch Vám zajistí pevný úchop
• 5 nezávisle programovatelných a extrémně citlivých tlačítek
• Podpora systému Razer Synapse
• 1000 Hz Ultrapolling
• Možnost nastavení citlivosti během hry
• Režim Always-on, ve kterém je senzor myši stále aktivní
• Rychlost 200 palců za vteřinu / zrychlení 50 G
• Pozlacený USB konektor
• Lehký opletený kabel o délce 2,1 m

PŘIBLIŽNÉ ROZMĚRY A HMOTNOST:
• Délka
127 mm
• Šířka

70 mm

• Výška

44 mm

• Hmotnost

105 g
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4. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Levé tlačítko myši
Pravé tlačítko myši
Rolovací kolečko
Tlačítko myši 5
Tlačítko myši 4
Optický senzor Razer Precision s přesností 4G
Ultratenké dotykové plochy
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5. INSTALACE MYŠI RAZER DEATHADDER CHROMA

Krok 1: Myš Razer připojte k USB portu Vašeho počítače.
Krok 2: Na vyzvání* instalujte program Razer Synapse nebo si stáhněte instalační
program z webových stránek razerzone.com/synapse.
Krok 3: Zaregistrujte se, abyste získali Razer ID, nebo se přihlaste ke svému stávajícímu
účtu Razer Synapse.
*Platí pro operační systém Windows 8 nebo novější verzi.
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6. KONFIGURACE MYŠI RAZER DEATHADDER CHROMA
Právní upozornění: Abyste mohli využívat uvedené funkce, musíte se přihlásit do systému Razer Synapse. Tyto
funkce se v závislosti na aktuální verzi softwaru a na operačním systému Vašeho počítače mohou
změnit.

ZÁLOŽKA MOUSE
Při první instalaci programu Razer Synapse je záložka Mouse (Myš) výchozí záložkou. V
rámci této záložky můžete upravit profily zařízení, přiřazení funkcí tlačítkům, výkon,
podsvícení a kalibraci.
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PROFIL
S pomocí profilu si můžete vytvořit komplexní systém dílčích nastavení dle svých
individuálních potřeb, přičemž můžete mít k dispozici nekonečné množství profilů.
Všechny změny, které v záložce uděláte, se automaticky ukládají do aktuálního profilu,
přičemž jsou uloženy na cloudových serverech.

Nový profil si můžete vytvořit kliknutím na tlačítko

nebo smazáním aktuálního

profilu, což uděláte kliknutím na tlačítko
. Tlačítko
umožňuje
kopírovat, importovat a exportovat profily. Váš aktuální profil je ve výchozím nastavení
nazván „Profile“, ale tento název můžete změnit tím, že zadáte do textového pole pod
označením PROFILE NAME (Název profilu) svůj vlastní název. Prostřednictvím funkce
LINK PROGRAM (Svázat s programem) lze každý z profilů nastavit, aby se automaticky
aktivoval při spuštění konkrétního programu.
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ZÁLOŽKA CUSTOMIZE
V záložce Customize (Vlastní nastavení) můžete upravovat základní funkce Vašeho
přístroje, jako je např. Přiřazení funkcí tlačítkům, aby optimálně odpovídaly Vašim
herním požadavkům. Změny provedené v této záložce se automaticky ukládají do
aktuálně zvoleného profilu.
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NABÍDKA BUTTON ASSIGNMENT
Ve výchozím nastavení jsou všechna tlačítka myši nastavena na možnost DEFAULT
(Původní funkce). Funkci jednotlivých tlačítek si však můžete nastavit dle svých
individuálních požadavků, stačí kliknout na požadované tlačítko, načež se zobrazí
nabídka Button Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům).

Níže jsou uvedeny jednotlivé funkce a jejich popis.

Default (Výchozí funkce)
Tato možnost slouží pro návrat k původní funkci daného tlačítka. Možnost DEFAULT
(Výchozí funkce) aktivujete jednoduše výběrem z nabídky Button Assignment (Přiřazení
funkcí tlačítkům).

Keyboard Function (Klávesové funkce)
Tato funkce Vám umožní přiřadit libovolnému tlačítku myši funkci klávesového tlačítka.
Pro přiřazení funkce klávesového tlačítka zvolte v nabídce Button Assignment (Přiřazení
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funkcí tlačítkům) možnost KEYBOARD FUNCTION (Klávesové funkce), a pak vyberte
požadovanou možnost. Můžete si vybrat také modifikační klávesy jako jsou Ctrl, Shift,
Alt nebo jakoukoliv jejich kombinaci.

Mouse Function (Funkce myši)
Tato funkce Vám umožní přiřadit jakémukoliv tlačítku funkci jiného tlačítka myši. Pro
výběr funkce myši zvolte v nabídce Button Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům)
možnost MOUSE FUNCTION (Funkce myši), načež se objeví podnabídka ASSIGN
BUTTON (Funkce tlačítek).
Na níže uvedeném seznamu najdete výčet funkcí, ze kterých lze v rámci podnabídky
vybírat:
Left Click
Right Click
Scroll Click
Double Click
Mouse Button 4
Mouse Button 5
Scroll Up
Scroll Down
Scroll Left
Scroll Right

- přiřazené tlačítko se po stisknutí bude chovat jako levé tlačítko myši.
- přiřazené tlačítko se po kliknutí bude chovat jako pravé tlačítko myši.
- aktivuje se obecná funkce rolování.
- přiřazené tlačítko se bude chovat jako levé tlačítko myši po dvojitém
kliknutí.
- tlačítko bude u většiny běžných internetových prohlížečů po přiřazení
fungovat jako tlačítko „Zpět“.
- tlačítko bude u většiny běžných internetových prohlížečů po přiřazení
fungovat jako tlačítko „Další“.
- prostřednictvím přiřazeného tlačítka je možné rolovat nahoru.
- prostřednictvím přiřazeného tlačítka je možné rolovat dolů.
- prostřednictvím přiřazeného tlačítka je možné rolovat vlevo.
- prostřednictvím přiřazeného tlačítka je možné rolovat vpravo.

Propojení zařízení
Funkce Inter-device (Propojení zařízení) umožňuje změnit funkci zařízení aktivovaných v
rámci Vašeho účtu Razer Synapse. Některé tyto funkce jsou specifické pro konkrétní
zařízení, např. můžete použít herní klávesnici Razer pro změnu nastavení citlivosti herní
myši Razer. Pokud zvolíte možnost Inter-device (Propojení zařízení) z nabídky Button
Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům), objeví se podnabídka.
Možnost DEVICE TO LINK (Zařízení pro propojení) Vám umožní zvolit připojené zařízení
Razer pro propojení, zatímco možnost FUNCTION (Funkce) Vám umožní vybrat si funkci,
kterou chcete s vybraným zařízením svázat.
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Citlivost
Citlivost udává, jak rychle se bude ukazatel myši pohybovat po obrazovce. Pokud v
rozbalovací nabídce zvolíte funkci Sensitivity (Citlivost), objeví se podnabídka obsahující
následující možnosti:
Sensitivity Clutch

Sensitivity Stage Up

Sensitivity Stage Down

On-The-Fly Sensitivity

Cycle Up Sensitivity Stages

Cycle Down Sensitivity Stages

- pokud je stisknuto a přidrženo přiřazené tlačítko,
změní se citlivost na předem definovanou úroveň. Po
uvolnění tlačítka se citlivost vrátí do předchozího
nastavení.
- aktuální nastavení citlivosti se zvýší o jednu úroveň.
Bližší informace o úrovních citlivosti najdete v části
ZÁLOŽKA PERFORMANCE (Výkon).
- aktuální nastavení citlivosti se sníží o jednu úroveň.
Bližší informace o úrovních citlivosti najdete v části
ZÁLOŽKA PERFORMANCE (Výkon).
- v rámci tohoto režimu lze prostřednictvím
přiřazeného tlačítka okamžitě upravit aktuální
citlivost. V rámci režimu On-The-Fly Sensitivity se po
stisknutí přiřazeného tlačítka objeví na obrazovce
stupnice citlivosti, jejíž nastavení lze prostřednictvím
rolovacího tlačítka upravit.
- při každém stisknutí přiřazeného tlačítka se
nastavení citlivosti zvýší o jeden stupeň. Po dosažení
maximální úrovně se při dalším stisknutí tlačítka vrátí
na úroveň 1. Bližší informace o úrovních citlivosti
najdete v části ZÁLOŽKA PERFORMANCE (Výkon).
- při každém stisknutí přiřazeného tlačítka se
nastavení citlivosti sníží o jeden stupeň. Po dosažení
úrovně 1 se při dalším stisknutí tlačítka vrátí na
nejvyšší úroveň. Bližší informace o úrovních citlivosti
najdete v části ZÁLOŽKA PERFORMANCE (Výkon).

Makra
Makro je předem definovaná sekvence úderů do kláves a stisků tlačítek, která je
provedena v přesném načasování. Pokud k některému z tlačítek přiřadíte funkci makro,
můžete jeho stisknutím zadat příkaz složený z mnoha dílčích příkazů. Funkce ASSIGN
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MACRO (Přiřadit makro) Vám umožní přiřadit k danému tlačítku některé z nahraných
maker, zatímco prostřednictvím funkce PLAYBACK OPTION (Možnost přehrání) si
můžete vybrat, jak se bude makro chovat. Více informací o vytváření příkazů makro
najdete v části věnované ZÁLOŽCE MACRO.

Přepínání profilů
Funkce Switch Profile (Přepínání profilů) umožňuje během hraní přepínat mezi různými
profily, přičemž se okamžitě nahraje veškeré předem nakonfigurované nastavení. Po
výběru možnosti Switch Profile (Přepínání profilů) z nabídky Button Assignment
(Přiřazení funkcí tlačítkům) se na obrazovce objeví podnabídka, ve které si můžete
vybrat požadovaný profil. Při každém přepnutí profilu se na displeji okamžitě objeví
příslušné okno.

Spuštění programu
Funkce Launch Program (Spuštění programu) umožňuje prostřednictvím přiřazeného
tlačítka spustit požadovaný program. Po výběru možnosti Launch Program (Spuštění
programu) z nabídky Button Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům) se na obrazovce
objeví tlačítko
, prostřednictvím kterého můžete vyhledat program, který chcete
otevřít.

Multimediální funkce
Prostřednictvím této funkce můžete se svým zařízením svázat funkce multimediálního
ovladače. Po výběru možnosti Multimedia Function (Multimediální funkce) se na
obrazovce objeví podnabídka. Na níže uvedeném seznamu najdete výčet
multimediálních funkcí, které si z podnabídky můžete vybrat:
Volume Down
Volume Up
Mute Volume
Mic Volume Up
Mic Volume Down
Mute Mic
Mute All
Play/Pause

- slouží ke snížení hlasitosti audio výstupu.
- slouží ke zvýšení hlasitosti audio výstupu.
- umožňuje vypnout zvuk.
- slouží ke zvýšení hlasitosti mikrofonu.
- slouží ke snížení hlasitosti mikrofonu.
- dojde ke ztišení mikrofonu.
- dojde ke ztišení mikrofonu i audio výstupu.
- přehrávání, pozastavení nebo opětovné spuštění aktuálního
mediálního obsahu.
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Previous Track
Next Track

- umožňuje přehrát předchozí záznam.
- umožňuje přehrát následující záznam.

Klávesové zkratky pro Windows 8
Prostřednictvím této funkce můžete k danému tlačítku přiřadit klávesovou zkratku
operačního
systému.
Bližší
informace
najdete
na
webové
stránce:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/getting-around-tutorial.

Klávesové zkratky pro operační systém Windows
Prostřednictvím této funkce můžete k danému tlačítku přiřadit klávesovou zkratku
operačního
systému.
Bližší
informace
najdete
na
webové
stránce:
http://support.microsoft.com/kb/126449.
Klávesové zkratky
Prostřednictvím této funkce můžete k danému tlačítku přiřadit klávesovou zkratku
operačního
systému.
Bližší
informace
najdete
na
webové
stránce:
http://support.apple.com/kb/ht1343.

Deaktivace
Při výběru této možnosti zůstane přiřazené tlačítko bez využití. Pokud dané tlačítko
nepotřebujete nebo Vám při hře vadí, zvolte možnost Disable (Deaktivovat).

15 | razer

ZÁLOŽKA PERFORMANCE
V záložce Performance (Výkon) můžete upravit rychlost a přesnost ukazatele myši.
Podobně jako u záložky Customize (Vlastní nastavení) se provedené změny automaticky
ukládají do aktuálního profilu.

Níže jsou uvedeny jednotlivé funkce a jejich popis.
Citlivost
Možnost Sensitivity (Citlivost) udává, kolik úsilí je třeba vyvinout, aby se dal ukazatel
myši v jakémkoliv směru do pohybu. Čím vyšší úroveň citlivosti je nastavena, tím
rychleji bude myš reagovat. (Doporučené nastavení: 1600 – 1800)
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Citlivost ve směru osy x a y
Ve výchozím nastavení je citlivost ve směru osy x (horizontální) a ve směru osy y
(vertikální) nastavena na stejnou úroveň. Prostřednictvím funkce ENABLE X-Y
SENSITIVITY (Nastavení citlivosti pro osu x a y) však můžete pro každý z obou směrů
nastavit jinou citlivost.

Konfigurace úrovní citivosti
Sensitivity stage (Úroveň citlivosti) představuje předem nastavenou hodnotu citlivosti.
Nastavit si můžete až 5 úrovní citlivosti, v rámci nichž můžete prostřednictvím tlačítek
rolovat nahoru a dolů. Souběžně s tímto nastavením můžete provádět úpravy také
prostřednictvím funkce ENABLE X-Y SENSITIVITY (Nastavení citlivosti pro osu x a y).
Zrychlení
Prostřednictvím funkce Acceleration (Zrychlení) se zvyšuje rychlost pohybu kurzoru v
závislosti na rychlosti pohybování myší. Čím vyšší hodnota je zadaná, tím více se myš
zrychluje. (Doporučené nastavení: Windows 0, Mac 5)
Frekvence odezvy
Na čím vyšší hodnotu je funkce Polling rate (Frekvence odezvy) nastavena, tím častěji
dostává počítač informace o stavu myši, což znamená, že se zvyšuje reakční doba
ukazatele myši. Výběrem požadované frekvence odezvy z rolovací nabídky můžete
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hodnotu nastavit na 125 Hz (8 ms), 500 Hz (2 ms) nebo 1000 Hz (1 ms). (Doporučené
nastavení: 500 Hz – 1000 Hz)

Záložka Lighting
V záložce Lighting (Podsvícení) si můžete upravit vzhled své herní myši výběrem z více
než 16 milionů barevných odstínů podsvícení. Zároveň zde najdete také funkci
SPECTRUM CYCLING (Barevné spektrum), po jejíž aktivaci se bude barva podsvícení
různě měnit. Pokud máte i další zařízení podporující funkci Chroma, můžete
synchronizovat schéma jejich svícení kliknutím na tlačítko
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Záložka Calibration
V záložce Calibration (Kalibrace) lze optimalizovat přesnost senzoru Razer Precision pro
daný podklad, aby na něj myš reagovala lépe. Abyste mohli tuto funkci využít, musíte
kliknout na možnost ON (Zapnout) v nabídce SURFACE CALIBRATION (Kalibrace
povrchu).

Možnost LIFTOFF RANGE (Dosah při zvednutí) slouží pro nastavení vzdálenosti, ve které
při zvednutí myši nad podložku či jiný povrch přestane senzor snímat polohu. Abyste
mohli tuto funkci využít, musíte nejprve aktivovat KALIBRACI POVRCHU, a pak vybrat
odpovídající povrch pro pohyb myší.
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Podložky pro myši Razer
Myš Razer DeathAdder byla „vyladěna“ nebo optimalizována speciálně pro podložky
Razer. To znamená, že byl její senzor důkladně testován, aby byla při spojení myši Razer
DeathAdder a podložky Razer zajištěna ideální čitelnost a odezva.
Pokud používáte podložku Razer, klikněte na tlačítko
a otevře
se podnabídka Razer. V této nabídce se zobrazí rozsáhlý seznam podložek značky Razer.
Na seznamu zvolte příslušnou podložku, pak v případě potřeby zvolte možnost SPEED
(Rychlost) nebo CONTROL (Ovládání).

Pokud máte zájem o bližší informace o konkrétní podložce pro myš nebo si chcete
koupit podložku Razer, stačí kliknout na tlačítko
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Další podklady pro myš
Pokud nepoužíváte podložku pod myš značky Razer nebo s myší pracujete na nějakém
nestandardním povrchu, zvolte možnost OTHERS (Ostatní) a klikněte na tlačítko
, načež se otevře podnabídka ruční kalibrace.
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V rámci této podnabídky můžete ručně upravit přesnost snímání senzoru Razer
Precision, aby byla zajištěna optimální funkce myši na daném povrchu.

. Po kliknutí na toto tlačítko
Kalibraci zahájíte kliknutím na tlačítko
zahájí program Razer Synapse 2.0 proces ladění senzoru. Během této doby prosím s
myší Razer DeathAdder nehýbejte.
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Jakmile je senzor Razer Precision připraven, stiskněte a přidržte levé tlačítko myši. Poté
pohybujte myší cikcak po celé podložce tak, jak je to znázorněno v průvodci na
obrazovce.

Jakmile jste s myší projeli celou plochu podložky nebo jiného povrchu, uvolněte levé
tlačítko myši. Okno se přepne zpět do podnabídky ruční kalibrace, kde již budou
uvedeny nové informace o podkladu, po kterém se bude myš pohybovat.
V této části jsou uvedeny také další možnosti, mezi které patří například funkce přidání
,
nového nastavení pro podložku myši, která se aktivuje po kliknutí na tlačítko
smazání aktuálně zvoleného nastavení pro podložku myši, které lze aktivovat kliknutím
na tlačítko

, nebo duplikování aktuálně zvoleného nastavení podložky myši,

které se aktivuje kliknutím na tlačítko
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.

ZÁLOŽKA MACROS
V rámci záložky Macros (Makra) si můžete vytvořit příkazy založené na sledu přesně po
sobě jdoucích úderů do klávesnice a stisknutí tlačítek. Díky této záložce můžete mít k
dispozici bezpočet maker tvořených extrémně dlouhými příkazy.

S makry se pracuje obdobným způsobem jako s profilem, což znamená, že je lze např.
pojmenovat. Stačí napsat název do textového pole pod označením MACRO NAME
(Název makra). V sekci maker jsou dostupné i další funkce, jako je např. možnost
vytvoření nového makra kliknutím na tlačítko
kliknutím na tlačítko
exportovat makra.

. Tlačítko

a vymazání aktuálního makra
umožňuje kopírovat, importovat a

Pro vytvoření příkazu makro stačí jednoduše kliknout na tlačítko
, načež
budou všechny Vaše údery do kláves a stisknutí tlačítek automaticky zaregistrovány v
okně maker. Po úspěšném zadání příkazu makro, klikněte na tlačítko
ukončete relaci.
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a

V sekci maker můžete také zadávat dobu prodlení mezi dílčími příkazy. Pokud je
zvolena možnost RECORD DELAY (Prodlení dle nahrání), prodleva mezi příkazy je
zaznamenána podle toho, jak je zadána. Možnost DEFAULT DELAY (Výchozí prodleva)
nastavuje prodlevu dle předem definovaného intervalu (ve vteřinách). V případě
možnosti NO DELAY (Žádné prodlevy) nejsou žádné pauzy mezi údery a stisky brány v
potaz.

Poznámka: Při zadávání hodnoty ve vteřinách (sec) můžete využít až tři desetinná místa.
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Jakmile je požadované makro nahráno, můžete zadané příkazy upravovat tím, že vždy
vyberete konkrétní příkaz. Údery do kláves nebo stisknutí tlačítka jsou seřazeny
následně s tím, že se první příkaz zobrazuje v horní části displeje.

Tlačítko

umožňuje upravit konkrétní příkaz, zatímco tlačítko

smazání příkazu. Tlačítko

a

slouží pro

slouží pro pohyb seznamem příkazů

nahoru a dolů. Tlačítko
umožňuje zadat další údery do kláves, stisknutí
tlačítka nebo časové prodlevy před nebo za zvolený příkaz.
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Po stisknutí tlačítka
se vedle seznamu příkazů makra objeví nové okno.
Prostřednictvím rozbalovací nabídky tohoto okna si můžete vybrat, jaký typ příkazu
chcete zadat a zda jej chcete zařadit před nebo za označený příkaz.
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v nabídce
Novou sadu příkazů makra můžete přidat kliknutím na tlačítko
úderů do kláves. V nabídce prodlev zase můžete do pole Duration (Trvání) zadat
časovou prodlevu.
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STATISTIKY A ZMAPOVÁNÍ AKTIVITY
Poznámka: Obrázky uvedené v tomto dokumentu slouží jen pro představu a mohou se od Vašeho
konkrétního zařízení lišit.

Informace v sekci Stats & Heatmaps (Statistiky a zmapování aktivity) Vám pomohou
analyzovat Vaše herní chování sledováním klikání a pohybu myši a používání tlačítek,
přičemž budete mít k dispozici také vizuální zobrazení nejčastěji používaných částí myši.
Tato funkce není ve výchozím nastavení aktivní. Pokud chcete tuto funkci aktivovat,
klikněte v okně Razer Synapse na ikonu upozornění, která se nachází hned vedle
Vašeho uživatelského jména, a zvolte možnost Enable Stats & Heatmaps (Aktivovat
statistiky a zmapování aktivity).

Aktivaci funkce potvrďte v dialogovém okně, které se poté na obrazovce objeví.
Vraťte se zpět do původního okna Razer Synapse, kde již bude dostupná nová záložka
Stats (Statistiky). Pro otevření požadovaného okna jednoduše klikněte na záložku.
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Seznam her
V rámci záložky Stats & Heatmaps (Statistiky a zmapování aktivity) lze sledovat způsob
využívání všech podporovaných zařízení během hry. Pokud je tato funkce aktivována,
automaticky prohledá celý systém, ve kterém najde instalované hry, které následně
zobrazí na seznamu Games List (Seznam her) na levé straně obrazovky. Kliknutím na
tlačítko

lze seznam her zobrazit nebo skrýt.

V rámci tohoto seznamu můžete prostřednictvím tlačítka
přidávat hry, které nebyly
slouží pro úpravu her a tlačítko
pro
automaticky rozpoznány, zatímco tlačítko
opětovné prohledání systému, zda v něm nejsou nějaké nově uložené hry.
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Záložka Stats
Ve výchozím nastavení se v záložce Stats (Statistiky) zobrazují celkové statistiky všech
Vašich zařízení Razer pro všechny hry a po celou dobu. Prostřednictvím záložky na levé
straně si můžete vybrat konkrétní hru, v rozbalovací nabídce SHOWING (Období) si
můžete vybrat určité časové období a v rozbalovací nabídce DEVICES (Zařízení) si
můžete vybrat zařízení Razer, které Vás zajímá.
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Záložka Heatmaps
V záložce Heatmaps (Zmapování aktivity) se zobrazují podrobné informace o využívání
zařízení Razer při hře. Součástí této nabídky jsou:
• Záložka Mouse Clicks (Kliknutí myši), ve které je graficky zmapována frekvence
klikání myší v různých částech obrazovky.

• Záložka Mouse Movement (Pohyb myši), ve které je graficky znázorněn pohyb
kurzoru během hry. V této záložce jsou zobrazena také místa, kde se kurzor
zastavil. Tato místa jsou znázorněna v podobě bílých bodů. Čím déle zůstane
kurzor v daném místě nehybný, tím větší je bod.
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Zmapování aktivity myši lze použít jako jednu z vrstev v kombinaci se snímkem
zachycujícím hru.
Úprava zobrazení zmapované aktivity
Kliknutím na tlačítko
lze změnit obrázek v pozadí a/nebo průhlednost vrstvy se
zmapovanou aktivitou.

Zde lze upravit také průhlednost vrstvy zmapované aktivity vůči obrázku v pozadí
Kliknutím na tlačítko se uloží změny, zatímco po kliknutí na tlačítko
opustíte, aniž by se změny uložily.
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záložku

Sociální sítě
Obrázek zachycující zmapování Vaší aktivity můžete přímo z programu Razer Synapse
sdílet na sociálních sítích jako jsou Facebook a Twitter.
V záložce Heatmaps (Zmapování aktivity) klikněte na tlačítko Share (Sdílet) ve spodní
pravé části obrazovky. Poté budete vyzváni, abyste se přihlásili ke svému účtu na
vybrané sociální síti, pokud tedy již nejste přihlášeni.

Ke svým účtům na sociálních sítích se můžete přihlásit také prostřednictvím nabídky
SETTINGS (Nastavení). V okně Stats & Heatmaps (Statistiky a zmapování aktivity)
klikněte na
. Zvolte záložku ACCOUNTS (Účty). Klikněte na tlačítko CONNECT
(Připojit) vedle ikony sociální sítě, se kterou se chcete synchronizovat. Zadejte své
přihlašovací údaje a vyčkejte, až bude připojení kompletně dokončeno.
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7. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Aby bylo používání myši Razer DeathAdder Chroma maximálně bezpečné,
doporučujeme Vám řídit se níže uvedenými pokyny:
1. Nikdy se nedívejte přímo do místa, odkud vychází paprsek senzoru myši, ani
nemiřte paprsek někomu do očí. Pamatujte, že paprsek senzoru NENÍ lidským
okem viditelný a je stále aktivní.
2. Pokud při používání našeho zařízení zaznamenáte potíže, které přetrvávají i poté,
co provedete nezbytná opatření pro odstranění problému, zařízení odpojte a
zavolejte na telefonickou podporu společnosti Razer nebo navštivte stránky
internetové podpory www.razersupport.com. Nikdy se nepokoušejte sami
zařízení opravit.
3. Zařízení nikdy nerozebírejte (pokud tak učiníte, přijdete o práva vyplývající ze
záruky) a nepřipojujte ho do sítě, kde by bylo přetíženo.
4. Dbejte na to, aby zařízení nepřišlo do kontaktu s jakoukoliv kapalinou a
nenechávejte ho ve vlhkém prostředí. Se zařízením pracujte pouze při provozní
teplotě v rozmezí 0°C až 40°C. Pokud dojde k překročení rozmezí provozní
teploty, vypněte a/nebo odpojte zařízení, aby se mohla teplota stabilizovat na
optimální úrovni.

KOMFORT
Na základě výzkumu bylo prokázáno, že dlouhodobé opakování jednoho pohybu,
nesprávná poloha sezení při práci s počítačem, nesprávné držení těla a špatné návyky
mohou být důvodem fyzického nepohodlí a poranění nervů, šlach a svalů. Níže najdete
několik rad, které Vám pomohou předejít případnému zranění a zajistit si při používání
myši Razer DeathAdder Chroma optimální komfort.
1. Klávesnici a monitor umístěte tak, aby byly přímo před Vámi. Myš dejte hned
vedle klávesnice. Lokty byste měli mít u boků svého těla, přičemž byste měli
pohodlně dosáhnout na myš.
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2. Nastavte si výšku svého křesla / své židle a stolu tak, aby byly klávesnice a myš na
úrovni loktů nebo pod ní.
3. Zajistěte si podporu pro nohy, držte tělo ve vzpřímené poloze a ramena nechte
uvolněná.
4. Během hry uvolněte zápěstí a nijak ho nepřekrucujte. Pokud děláte rukama
opakovaně nějaký úkon, snažte ruce dlouhodobě neohýbat, nevytahovat a
nepřekrucovat.
5. Nenechávejte zápěstí dlouhodobě položené na tvrdém povrchu. Při hraní
používejte opěrku na zápěstí.
6. Upravte si tlačítka na myši tak, aby vyhovovaly Vašemu hernímu stylu, a Vy jste
mohli při hraní minimalizovat opakující se nepřirozené a nepříjemné pohyby.
7. Ověřte si, že Vám myš padne pohodlně do ruky.
8. Neseďte celý den ve stejné poloze. Čas od času vstaňte od stolu a zacvičte si,
abyste si protáhli paže, ramena, krk a nohy.
9. Pokud byste při práci s myší pocítili jakékoliv fyzické nepohodlí, jako jsou bolest,
znecitlivění nebo mravenčení, v rukou, zápěstí, ramenech, krku nebo na zádech,
obraťte se prosím ihned na kvalifikovaného lékaře.

ÚDRŽBA A PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM
Myš Razer DeathAdder Chroma vyžaduje pro svou optimální funkci minimální údržbu.
Doporučujeme, abyste ji jednou za měsíc odpojili od počítače a vyčistili ji pomocí
měkkého hadříku nebo bavlněné utěrky, které navlhčete v teplé vodě. Tím zabráníte
usazování nečistot. K vyčištění myši nepoužívejte mýdlo ani agresivní čisticí prostředky.
Abyste ze své myši vytěžili maximum a práci s ní si opravdu užili, doporučujeme Vám
používat prémiové podložky pro myši značky Razer. Některé jiné povrchy mohou
během užívání způsobovat nadměrné opotřebování myši, v jehož důsledku je třeba
věnovat myši zvýšenou pozornost a případně ji vyměnit za novou.
Pamatujte, že senzor myši Razer DeathAdder Chroma je vyladěn a optimalizován
speciálně pro podložky pro myši značky Razer. To znamená, že byl senzor důkladně
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testován, aby byla při spojení myši Razer DeathAdder Chroma a podložky Razer
zajištěna ideální čitelnost a odezva.
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8. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
COPYRIGHT A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
©2015 Razer Inc. Patent přihlášen. Všechna práva vyhrazena. Razer, logo tříhlavého
hada Razer, logo v podobě dekorativního nápisu Razer a další zde uvedené obchodní
známky jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami
společnosti Razer Inc. a/nebo jejích dceřiných či přidružených společností, které jsou
registrovány ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Windows a logo
Windows jsou obchodními známkami skupiny Microsoft. Mac OS, Mac a logo Mac jsou
obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti Apple.
Součástí této příručky mohou být copyright, obchodní známky, obchodní tajemství,
patenty, patentované přihlášky nebo další duševní vlastnictví (ať už registrovaná či
neregistrovaná) společnosti Razer Inc. („Razer“) vztahující se k produktu. Získání této
příručky Vám nedává právo na žádné z autorských práv, obchodních známek, patentů
nebo práv duševního vlastnictví. Myš Razer DeathAdder Chroma („produkt“) se může
svým provedením lišit od obrázků uvedených v tomto manuálu. Společnost Razer
nenese za tyto odlišnosti nebo případné chyby v tomto manuálu žádnou odpovědnost.
Informace uvedené v tomto manuálu jsou předmětem změny bez předchozího
upozornění.

OMEZENÁ ZÁRUKA
Pokud si chcete přečíst aktuální a nejnovější podmínky Omezené záruky, navštivte
prosím webovou stránku www.razerzone.com/warranty.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Společnost Razer v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty zisku,
ztráty informací nebo dat, zvláštní, náhodné, nepřímé, trestní nebo následné škody,
které vzniknou jakýmkoliv způsobem ve spojení s distribucí, prodejem, dalším
prodejem, používáním a nemožností používat tento produkt. Odpovědnost společnosti
Razer v žádném případě nemůže překročit kupní cenu produktu.
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ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ NÁKLADY
Abychom předešli pochybnostem, prohlašujeme, že společnost Razer nebude v žádném
případě odpovědná za náklady vzniklé ve spojení se zprostředkováním produktu s
výjimkou toho, že byla na možnost poškození upozorněna. Společnost Razer nebude v
žádném případě hradit zprostředkovatelské náklady překračující kupní cenu produktu.

OBECNÉ PODMÍNKY
Tyto smluvní podmínky podléhají zákonům země, ve které byl produkt zakoupen, a na
základě těchto zákonů se také vykládají. Jestliže je některá z uvedených podmínek v
dané zemi neplatná nebo nevymahatelná, je tato podmínka (do míry, do jaké je
neplatná a nevymahatelná) vyloučena, aniž by došlo k zneplatnění zbývajících
smluvních podmínek. Společnost Razer si vyhrazuje právo na změnu jakékoliv z
podmínek bez předchozího upozornění.
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