LM50
ES PORT S MOUSE

INSTRUKCJA POLSKI

ESPO RTOWA M Y S Z L I O NC A S T L M50
LM50 jest pierwszą bezkompromisową myszą eSportową marki Lioncast. Została
zaprojektowana we współpracy ze znanymi i cenionymi przedstawicielami świata
eSportu, aby zagwarantować stuprocentową wydajność i wszystkie parametry
niezbędne do gamingowej rywalizacji.
Sensor optyczny PixArt PMW 3360 zapewnia najdokładniejsze, bezproblemowe
śledzenie na prawie każdej powierzchni. Z prędkością IPS, przyśpieszeniem do
50G i śledzeniem do 12,000FPS jest gotowa do precyzyjnej transmisji wszystkich
Twoich ruchów.
Gamingowe przełączniki Omron zapewniają żywotność 10 milionów kliknięć i
perfekcyjną aktywację. Liczba raportów wysyłanych do komputera sięga 1000Hz,
co daje Ci milisekundowy czas reakcji, dzięki któremu będziesz o krok przed
Twoimi przeciwnikami.
Wbudowane podświetlenie LED może zostać dowolnie skonfigurowane dzięki
dostępnemu oprogramowaniu i zapisane w pięciu osobnych profilach, łącznie
z ustawieniami DPI i przypisaniem klawiszy. Owe konfiguracje mogą również
zostać zapisane w pamięci myszy, żeby mieć je zawsze pod ręką – wystarczy,
że podłączysz LM50 do komputera. Rozwiązanie świetnie sprawdzi się na turniejach i na Twojej kolejnej imprezie LAN! Podczas projektowania myszy LM50
najważniejszą kwestię stanowiła dla nas ergonomia. Kształt myszy, został zoptymizowany dla wszystkich pozycji dłoni, wraz z specjalnym doborem materiału
zapewniają pewny chwyt bez żadnych obstrukcji. LM50 da Ci absolutną kontrolę
podczas gamingowych doznań.
Żadne bajery – tylko wydajność!
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ZAWA RTOŚĆ O PA KOWA NI A
» Esportowa mysz LM50
» Instrukcja szybkiej instalacji
» Oprogramowanie do pobrania na
www.lioncast.com > Support > LM50

W YM AGA N IA S Y S T EM OW E
» PC z wolnym portem USB
» Windows 10 / 8 / 7
» Połączenie internetowe (do instalacji sterownika myszy)

SPECYFIK AC JA T E C H NI C Z NA
»
»
»
»
»
»
»

Sensor laserowy 100-12,000 DPI
Bardzo wydajne ślizgacze
6 przycisków
Oprogramowanie do konfiguracji przycisków i podświetlenia LED
Pokryte złotem złącze USB
Wymiary: ok. 12.5 x 6.7 x 41cm
Waga: 90g
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PR ZY C IS K I
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Prawy przycisk myszy

2

Lewy przycisk myszy

3

Kółko / trzeci przycisk myszy

4

Czwarty przycisk myszy

5

Przycisk DPI

6

Piąty przycisk myszy

PRO FIL E I KONF I G U R AC J A
Standardowa konfiguracja:

DPI

400

800

1200

1600

3200

Poziom DPI 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

Z poziomu myszy (bez oprogramowania):
Jeśli mysz działa bez oprogramowania, w jednym profilu są zaaplikowane podstawowe ustawienia (patrz powyżej). Ustawienia DPI można zmienić za pomocją
przycisku DPI na górze myszy.
Polecamy pobranie i używanie oprogramowania do konfiguracji myszy. Używając
go możesz ustawić aż do pięciu profili, podświetlenie LED, poziomy DPI i dowolne przypisania klawiszy.
Instalacja oprogramowania Lioncast LM50:
1. Podłącz mysz do wolnego portu USB w komputerze.
2. Pobierz oprogramowanie. www.lioncast.com > Support > LM50
3. Przeprowadź instalację postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Wskazówka Lioncast:
Po konfiguracji myszy przy pomocy oprogramowania, wszystkie opcje zapisywane są w pamięci myszy i są dostępne po podłączeniu jej do dowolnego komputera.
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PO D STAWOW E F U NK CJ E
OPROGRA M OWA NI A I

Zakładka General
Tu możesz ustawić wszystkie podstawowe funkcje Twojej myszy LM50.
Sensitivity
Zmienia czułość sensora, co ma wpływ na prędkość kursora. Polecamy standardowe ustawienia dla optymalnej precyzji. Jeśli jest to możliwe prędkość kursora
powinna być wyższa niż wartość DPI.
Pointer speed
Zmienia prędkość kursora myszy (funkcja Windows). Rekomendowana jest
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PO D STAWOW E F U NK CJ E
OPROGRA M OWA NI A I I
wartość domyślna; może być ona doprecyzowana w zakładce DPI. Zaznaczając
kwadrat możesz aktywować lub dezaktywować przyśpieszenie myszy (funkcja
Windows).
Scrolling speed
Zmienia prędkość kółka myszy.
Double-click speed
Zmienia opóźnienie z jakim mysz rozpoznaje podwójny klik.
Polling rate
Zmienia częstotliwość wysyłania raportów. Rekomendowana wartość: 5001000Hz.
Save as
Zapisuje wszystkie ustawienia do pliku.
Load file
Ładuje zapisane ustawienia z pliku.
Reset profile
Resetuje aktywny profil do ustawień domyślnych.
Reset all
Resetuje wszystkie profile do ustawień domyślnych.
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PO D STAWOW E F U NK CJ E
OPROGRA M OWA NI A I I I
OK
Potwierdza zmiany i zamyka oprogramowanie.
Cancel
Anuluje wszystkie zmiany i zamyka oprogramowanie.
Apply
Zapisuje aktywne opcje do pamięci wewnętrznej myszy i pozostawia otwarte
okno oprogramowania.
Profiles (1-5)
Odpowiednie dopasowanie może zostać wybrany za pomocą przycisków profili.
Profile adjuster (strzałki)
Możesz użyć dopasowywania profili, żeby wybrać ile z nich zostanie przechowywanych w pamięci myszy. Daje Ci to przewagę kiedy, na przykład, potrzebujesz
jedynie dwóch i możesz szybko pomiędzy nimi przełączać.
Button assignment
Każdy przycisk myszy LM50 może zostać przypisany do jakiejkolwiek funkcji myszy lub klawiatury. W dodatku opcja Key Shift pozwala Ci na zaprogramowanie
drugiej opcji do każdego przełącznika.
Wszystkie funkcje mogą zostać przypisanie poprzez kliknięcie ponumerowanych
pól.
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PO D STAWOW E F U NK CJ E
OPROGRA M OWA NI A I V
Dostępne są następujące opcje:
Left click | Działa jako lewy przycisk.
Right click | Działa jako prawy przycisk.
Center button | Działa jako przycisk
kółka myszy.
Forward | Funkcja przejścia dalej w
przeglądarce.
Back | Funkcja przejścia wstecz w
przeglądarce.
Single button | Przypisuje funkcję
klawiatury do przycisku myszy.
Combo button | Przypisuje
kombinację klawiszy (np. Shift+A lub
CTRL+SHIFT+A)
Basic | Podstawowe funkcje biurowe
(np. wytnij, kopiuj, wklej, itd.)
Advanced | Zaawansowane funkcje
Windows (np. otwórz Explorer, zablokuj PC, itd.)
Media | Funkcje multimedialne i audio.

Macro | Przypisuje zarejestrowaną
sekwencję komend do przycisku myszy.Ta funkcja będzie szerzej wyjaśniona
poniżej.
Fire button | Automatyczna funkcja
strzału; możliwe jest ustawienie ilości
i opóźnienia.
DPI selector | Cyrkuluje pomiędzy
aktywnymi trybami DPI; gdy dochodzi
do najwyższego poziomu, cykl rozpoczyna się od nowa.
DPI (+) | Podwyższa poziom DPI o
jeden.
DPI (-) | Obniża poziom DPI o jeden.
Profile selector | Cyrkuluje
pomiędzy pięcioma konfiguracjami;
funkcji odpowiada również przycisk
wyboru profilu na dole myszy.
Deactivate | Dezaktywuje przycisk.

Sniper | Gdy ten przełącznik jest
wciśnięty, mysz chwilowo zmienia DPI
do określonego tutaj.
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PO D STAWOW E F U NK CJ E
OPROGRA M OWA NI A V
Key Shift
Opcja Key Shift pozwala Ci na przypisanie drugiej funkcji do wszystkich przycisków myszy.
Domyślnie jeśli przycisk jest przypisany jako Key Shift, ta opcja działa jak klawisz
“Shift”. Gdy jest naciśnięty, wszystkie przełączniki myszy używają drugiej funkcji.
Domyślnie: Wyświetlowe jest standardowe przypisanie i może ono zostać ustawione.
Key Shift: Wyświetlone jest drugie przypisanie i może ono zostać ustawione.

Lift Range
Określa jak szybko sensor zaprzestaje śledzenia, gdy mysz jest podniesiona.
Low: Kursor myszy przestaje się ruszać przy najmniejszym uniesieniu myszy
High: Kursor myszy po uniesieniu myszy reaguje wolniej
Angle Snapping
Angle snapping OFF: Dezaktywuje korekcję śledzenia kursora myszy
Angle snapping ON: Aktywuje korekcję śledzenia kursora myszy
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OPROGRA M OWA NI E – M A NAGER MACRO I

Przypisywanie makr
Dzięki Managerowi Macro może zostać uruchomiona idealnie zsynchronizowana
w czasie sekwencja komend poprzez jeden przycisk myszy.Ta opcja jest użyteczna
do wszelkich rodzajów zastosowań I ogranicza Cię jedynie Twoja wyobraźnia.
Funkcja jest dość skomplikowana, więc poświęć chwilę czasu na jej opanowanie
– będzie warto.
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OPROGRA M OWA NI E – M A NAGER MACRO I I
Pierwsze kroki
Krok 1
Uruchom Managera Macro poprzez kliknięcie wybranego przycisku myszy w
zakładce General. Następnie wybierz “Macro” i “Macro Manager”.
Krok 2
Naciśnij „New“ i wybierz nazwę dla swojego makra.
Krok 3
Kliknij Record i wybierz sekwencję klawiszy na klawiaturze (np. Twoje imię).
Następnie wybierz przycisk Stop.
Krok 4
Kliknij OK aby potwierdzić makro.
Krok 5
Kliknij Apply w zakładce General aby przenieść zmiany do pamięci myszy. Nazwa
makra powinna być teraz wyświetlana w rubryce wybranego przycisku myszy.
Krok 6
Przetestuj swoje makro na przykład w edytorze Windows. Otwórz program, kliknij pole w oknie i naciśnij przycisk myszy do którego zostało przypisane makro.
Powinno ono zadziałać i być widoczne w edytorze.
Możesz teraz edytować makro za pomocą “Action edit tools” po prawej stronie Managera Macro, lub utworzyć nowe w niezapisanej lokacji. Poprzez opcje
w prawym górnym rogu możesz ustawić automatyczne opóźnienia pomiędzy
naciśnięciami klawiszy. Pierwsza funkcja “Record delays between actions” nagrywa
je w czasie rzeczywistym, a druga wstawia równe interwały czasowe pomiędzy
poszczególnymi elementami. Można je dopasować z dokładnością co do milise12

OPROGRA M OWA NI E – M A NAGER MACRO I I I
kundy w odpowiadającym polu. Dzięki opcji zapętlania możesz powtórzyć makro
kilka razy po sobie. Przyciski myszy nie są nagrywane w czasie rzeczywistym i
mogą być dodane jedynie poprzez funkcję “mouse action”.
Narzędzia edycji akcji:
Record after
Dzięki tej opcji nagrywanie może zostać rozpoczęte po wybranej sekwencji makro.
Delete
Usuwa zaznaczoną sekwencję makro.
Up
Przesuwa zaznaczoną sekwencję do góry
Down
Przesuwa zaznaczoną sekwencję w dół
Copy
Kopiuje zaznaczoną sekwencję
Cut
Wycina zaznaczoną sekwencję
Paste
Wkleja skopiowaną/wyciętą sekwencję w wybrane miejsce.
„Mouse Action...“
Wprowadza komendę przycisku myszy do makra
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OPROGRA M OWA NI E – O P CJ E D P I I

Zakładka DPI
Krok 1
Zadecyduj ile poziomów DPI potrzebnych jest w wybranym profilu; w poniższym
przykładzie mamy wybrane trzy. Dezaktywuj niepotrzebne poprzez kliknięcie
przycisku DPI(x). Zaświeci się, aby potwierdzić, że jest już nieaktywny.
Krok 2
Zadecyduj czy osie X i Y powinny mieć tą samą wartość DPI. Jeśli chcesz
przypisać inne prędkości do skręcania (oś X) i ruchów w pionie, powinny być
one rozłączone. Rekomendujemy pozostawienie ich sprzężonych.
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OPROGRA M OWA NI E – O P CJ E D P I I I
Krok 3
Zaznacz wybraną opcję DPI za pomocą suwaków odpowiednich dla każdego
poziomu.
Krok 4
Kliknij Apply aby przenieść ustawienia do pamięci myszy.
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OPROGRA M OWA NI E – U S TAW I EN I A
PO D ŚW IE TL ENI A L E D

Zakładka Light
Tu możesz ustawić podświetlenie LED myszy gamingowej LM50. Kolory kółka i
loga mogą być wybrane oddzielnie lub równocześnie, a także mogą zostać zapisane w profilu lub wyłączone; podobnie jasność i prędkość efektu.
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Kolor:
Nr art.

Czarny
15413
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