
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

HERNÍ KLÁVESNICE



ÚVOD
Děkujeme vám za zakoupení herní klávesnice Viper V730. Tato klávesnice je kvůli hladkému chodu a tichému provozu vybavena 
mechanickými spínači Kailh Brown. Tato klávesnice má N převrátitelných kláves, odstranění zdvojení obrazu, multimediální klávesy, 
šest tlačítek světelných efektů LED a disponuje vestavěným ovládáním umožňujícím nastavení až pěti vlastních profilů osvětlení.

Tělo z hliníku kvality pro letecký průmysl tvoří z modelu V730 odolnou a pevnou platformu, která odolá veškerým předmětům, které 
na ni spadnou. Nastavitelné nožky a široká integrovaná opěrka pro dlaně jsou navrženy pro pohodlí uživatele během dlouhých hodin 
hraní.

FUNKCE A TECHNICKÉ PARAMETRY
• 100% mechanické spínače Kailh Brown
• N převrátitelné klávesy a odstranění zdvojení obrazu
• Klávesy podsvícené diodami LED
• 5 profilů osvětlení
• 6 tlačítek světelných efektů LED
• 8 kláves ovládání multimédií
• Tělo z hliníku kvality pro letecký průmysl

OBSAH BALENÍ
• Herní klávesnice Viper V730
• Stručná příručka
• Samolepka Viper

KLÁVESY OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

TĚLO Z HLINÍKU KVALITY 
PRO LETECKÝ PRŮMYSL 

ROLLOVER ANTI-GHOSTING 
PRO 104 KLÁVESY

OPĚRKY DLANÍ

5 PROFILŮ OSVĚTLENÍ

100% SPÍNAČE KAILH BROWN

GAMING



INSTALACE
INSTALACE HARDWARU
Připojte klávesnici do portu rozhraní USB počítače. Počkejte 5–10 sekund, než bude klávesnice rozpoznána počítačem.INSTALACE HARDWARU



KLÁVESOVÉ ZKRATKY

MULTIMEDIÁLNÍ KLÁVESY

FN+1
PŘEHRÁT/POZASTAVIT 

FN+3
PŘEDCHOZÍ STOPA

FN+5
PŘEHRÁVAČ ZAPNUTÝ

FN+2
ZASTAVIT

FN+4
DALŠÍ STOPA

FN+6
VYPNOUT ZVUK

FN+7
SNÍŽIT HLASITOST

FN+8
ZVÝŠIT HLASITOST



REŽIMY NAHRÁVÁNÍ PODSVÍCENÍ
Stisknutí kombinace kláves FN+F12 způsobí 
v rámci přípravy zaznamenání vlastní 
kombinace kláves přechod kláves F1-F5 do 
stavu blikání. Jakmile budete ve stavu blikání, 
přiřaďte konfiguraci stisknutím kláves F1-F5.

Stisknutí libovolné klávesy v režimu nahrávání ji 
osvětlí, díky čemuž se stane součástí vlastního 
profilu osvětlení.

Tj. pokud byly vybrány klávesy WASD, budou 
osvětleny, což signalizuje, že byly zaznamenány a 
přiřazeny k vybrané funkční klávese.

Jakmile je nahrávání dokončeno, dalším stisknutím 
kombinace kláves FN+F12 své přizpůsobené profily 
uložíte.

Předchozí kroky dle potřeby opakujte, dokud nebude 
hotovi s nahrávání jiných přizpůsobených profilů.

Vlastní požadovaný profil aktivujete stisknutím 
kombinace kláves FN+F1 až F5.

REŽIMY NAHRÁVÁNÍ PODSVÍCENÍ
Nahrávání a ukládání vlastních profilů LED



SVĚTELNÉ EFEKTY

REŽIMY RADAR/VLNA
Současným stisknutím kláves FN+F6 – nepřetržité přepínání mezi režimy

REŽIM VLNY
Vlna světla se pohybuje po klávesnici zleva doprava.
Chcete-li změnit směr vlny, stiskněte kombinaci kláves FN+levá 
směrová klávesa. Vlna se bude pohybovat zprava doleva. Stisknutím 
kombinace kláves FN+pravá směrová klávesa změníte směr vlny, aby 
se znovu pohybovala zleva doprava.

REŽIM RADAR 
Stisknutím klávesy FN a dvojím stisknutím klávesy F6 změní vzor vlny na 
vzor radar. Kombinace kláves FN+levá směrová klávesa způsobí pohyb 
paprsku radaru proti směru hodinových ručiček a stisknutí kombinace 
kláves FN+pravá směrová klávesa způsobí pohyb paprsku radaru po 
směru hodinových ručiček.

FN+VLEVO 
Pohyb paprsku radaru proti 
směru hodinových ručiček

FN+VPRAVO
Pohyb paprsku radaru po 
směru hodinových ručiček

FN+VPRAVO
Změna směru vlny zleva doprava

FN+VLEVO
Vlna se pohybuje zprava doleva



REŽIM PÁSKY
Stisknutí kláves FN+F7 – nepřetržité přepínání mezi režimy

REŽIM PÁSKY BEZ PODSVÍCENÍ
Páska světla se bude pohybovat od středu směrem k oběma stranám 
klávesnice. Podsvícení je vypnuto.

FN+F7
Pohyb k oběma stranám.

FN+F7 (dvakrát)
přidá podsvícení celé klávesnice

(DVAKRÁT) REŽIM PÁSKY BEZ PODSVÍCENÍ
Podržení klávesy FN a dvojí stisknutí klávesy F7 přidá k pásce světla podsvícení celé 
klávesnice.

REŽIM VLNĚNÍ
REŽIM VLNĚNÍ
Při stisknutí jakékoli klávesy se bude osvětlení šířit všemi směry a vytvářet tak „efekt vlnění“

FN+PgUp
Zvýšení rychlosti režimu 
Ripple Mode

FN+PgDn
Snížení rychlosti režimu 
Ripple Mode



REŽIM BOČNÍ VÍTR
Stisknutí kláves FN+F9 – nepřetržité přepínání mezi režimy

REŽIM BOČNÍ VÍTR
Vzorec podsvícení začne vzoru v levé horní části a spirálovitě postupuje ke středu řádku.

FN+PgUp
Zvýšení rychlosti režimu 
Sidewinder Mode

FN+PgDn
Snížení rychlosti režimu 
Sidewinder Mode

REŽIMY RAINDROP/REACTIVE
Stisknutí kláves FN+F10 budete nepřetržitě přepínat mezi režimy

REAKTIVNÍ REŽIM
Při stisknutí klávesy se klávesa rozsvítí a zhasne

FN+PgUp
Zvýšení rychlosti zhasínání 
režimu Reactive Mode

FN+PgDn
Snížení rychlosti zhasínání 
režimu Reactive Mode



REŽIMY DÝCHÁNÍ/STATICKÝ
Stisknutí kláves FN+F11 budete nepřetržitě přepínat mezi režimy

REŽIM DÝCHÁNÍ
Celá klávesnice se prosvětlí a postupně pohasne.

FN+PgUp
Zvýšení rychlosti režimu 
Breathe Mode

FN+PgDn
Snížení rychlosti režimu 
Breathe Mode

(DVAKRÁT) STATICKÝ REŽIM
Podržení klávesy FN a dvojí stisknutí klávesy F11 osvětlí celou klávesnici.

RYCHLOST A JAS



REŽIMY RYCHLOST/JAS
Stisknutí kláves FN+PG budete nepřetržitě přepínat mezi režimy

RYCHLOST
Stisknutím kombinace kláves FN+Page Up zvýšíte rychlost 
vzorů osvětlení a stisknutím kombinace kláves FN+Page 
Down rychlost vzorů osvětlení snížíte

JAS
Stisknutím kombinace kláves FN++ zvýšíte jas diod LED a stisknutím kombinace 
kláves FN+− jas diod LED snížíte od 100 % až po vypnutí a pohasnutí.

FN+PgUp
Zvýšení rychlost světla

FN+PgDn
Snížení rychlosti světla

FN+ (−/+)
Zvýšení/snížení jasu RESETOVÁNÍ DO VÝCHOZÍHO 

NASTAVENÍ



RESETOVÁNÍ DO VÝCHOZÍHO NASTAVENÍ
Stisknutí kláves FN+Pozastavit budete nepřetržitě přepínat mezi režimy

RESETOVAT
Stisknutím kombinace kláves FN+Pause po dobu 3 sekund způsobí reset klávesnice do výchozí nastavení z výroby

FN+Pause
Stisknutím kombinace kláves FN+Pause 
se po 3 sekundách klávesnice restartuje

FCC a právní informace:
Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů komise FCC. Tato omezení jsou navržena 
s úmyslem poskytovat rozumnou ochranu před škodlivými vlivy rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, 
pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nebude vyskytovat. Pokud je zařízení příčinou rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím 
přístroje, uživatel by se měl pokusit rušení odstranit jedním z následujících opatření:

• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
• Poraďte se s prodejcem nebo se zkušeným rádiovým či televizním technikem.

POZNÁMKA FCC:
Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů komise FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:
1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení včetně rušení, které může být příčinou nežádoucí činnosti.

UPOZORNĚNÍ KOMISE FCC:
• Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovídající za dodržování norem, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele toto zařízení používat.
• Toto zařízení a jeho anténa/antény nesmí být umístěny nebo provozovány ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Logo „P“ je registrovanou ochrannou známkou společnosti Patriot Memory, LLC
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