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Myszka gamingowa Lioncast LM20
Lioncast LM20 jest kolejnym krokiem ewolucji w
historii myszy gamingowych Lioncast. Zoptymalizowana do użytku w grach FPS-, RTS- i MOBAz każdym detalem dopasowanym specjalnie dla
ich pól zastosowań.
Zmodyfikowany sensor laserowy Avago 9800 z
prędkością skanowania 150IPS, z akceleracją do
30G i prędkością skanowania 12.000FPS jest gotowy żeby przenieść wszystkie Twoje ruchy do
gry. Przełączniki klasy gamingowej Omron mają
niesamowitą wytrzymałość z zagwarantowanym
czasem użytkowania do ponad 5 milliona kliknięć
i perfekcyjną aktywacją za każdym razem. Liczba
raportów 1000Hz pozwala na czas reakcji do
1ms aby zapewnić Ci rozstrzygającą przewagę
nad przeciwnikami.
Wbudowane LED można konfigurować za
pomocą oprogramowania i mogą być przechowywane jako pięć wewnętrznych profili łącznie z DPI i ustawieniami klawiszy. Profile mogą
być przechowywane w wewnętrznej pamięci
urządzenia i co za tym idzie - dostępne na każdym PC nawet bez instalacji oprogramowania.
Idealne rozwiązanie na turnieje i na Twoje kolejne Lan-party!
Ergonomia była naszym najwyższym priorytetem podczas projektowania myszki LM20. Optymalizacja dla różnych chwytów i kształtów dłoni,
materiały zapewniające najlepszy chwyt w każdej
sytuacj, przyciski, które są łatwo dostępne nawet
w ferworze walki, millisekundowy czas reakcji i
regulowana waga – każdy detal jest starannie
przemyślany aby dać Ci jak największą możliwą
przewagę nad Twoim oponentem!
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Przyciski i instalacja
Przód:

Zawartość opakowania:
Myszka gamingowa LM20
Instrukcja

Płyta instalacyjna
Wymagania systemowe:
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Lewy przycisk myszy
Prawy przycisk myszy
Kółko
Przycisk fire
Dalej
Wstecz
Przycisk DPI +
Przycisk DPI –
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»
»
»

PC z Windowsem 8 / 7 / Vista / XP i
wolny port USB
13MB wolnego miejsca na dysku
Napęd CD-Rom lub połączenie
internetowe do instalacji oprogramowania

Bok:
9
10
11

Specyfikacja techniczna:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Sensor laserowy 16.400DPI
Prędkość skanowania do 1.000Hz / czas
reakcji 1ms
Bardzo wydajne teﬂonowe ślizgacze
12 przycisków (w tym jeden przełącznik
profilu)
Aplikacja do programowania
poszczególnych konfiguracji klawiszy
i LEDów
System dostosowywania wagi
Złote złącze USB
Wymiary: ok. 12,5 x 7,9 x 4,1cm
Waga: 122g (łącznie z wymiennymi
obciążnikami 8 x 2,4g)
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Alt
Ctrl
Shift
LED statusu DPI
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Tył:
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Teﬂonowe ślizgacze
Bardzo wydajny sensor laserowy
Przełącznik profilu
System wagowy
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Profil i konfiguracja myszy

DPI
Stopień DPI

Oprogramowanie – główne funkcje I

Profil 1

Profil 2

Profil 3

Profil 4

Profil 5
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Konfiguracja myszki
(bez oprogramowania):

Instalacja oprogramowania
Lioncast LM20:

Używając myszki bez oprogramowania możesz
wybierać pomiędzy pięcioma profilami i odpowiadającymi kolorami poprzez przełącznik
profilów na dole myszki. Żeby uzyskać więcej informacji, zobacz tabelkę poniżej. Zawsze można
sprawdzić aktualny profil poprzez odpowiadający mu kolor LED.

1.

Każdy profil ma standardowe ustawienia DPI,
które można zmienić za pomocą przełączników
DPI + / - na górze myszki. W każdym profilu
możesz dowolnie dobierać jedną z pięciu standardowych opcji DPI (1000 / 2000 / 4000 /
8200 / 16400 DPI).

Wskazówka Lioncast:
Podczas konfiguracji Twojej myszki przez oprogramowanie, możesz zawsze zapisać wszystkie
opcje bezpośrednio do urządzenia i korzystać z
nich na każdym komputerze od razu po podłączeniu. Instalacja oprogramowania nie jest wymagana, wystarczy że zainstalują się sterowniki
podłącz i używaj z Windowsa.
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2.
3.

Podłącz mysz Lioncast LM20 do portu
USB w Twoim komputerze.
Zainstaluj oprogramowanie z dołączonej
płyty CD lub poprzez pobranie
instalatora z www.lioncast.de/downloads.
Uruchom instalator i postępuj zgodnie
z instrukcjami na ekranie.

Adnotacja: W niektórych wersjach Windowsa
może wyskoczyć ostrzeżenie. Zignoruj je i kontynuuj instalację.
Zakładka General
Tu możesz ustawić wszystkie podstawowe funkcje Twojej myszki LM20.
Acceleration
Zmienia przyśpieszenie myszki w zależności od
prędkości ruchu; rekomendowane jest ustawienie zera aby usprawnić precyzję.
Pointer Speed
Zmienia prędkość kursora myszy. Rekomendowana jest opcja domyślna; wybierz zakładkę DPI
żeby dobrać odpowiednią czułość.
Scroll Speed
Zmienia prędkość obrotu kółka.

Double Click Speed
Zmienia opóźnienie w którym dwa kliknięcia są
rozpoznawane jako podwójne kliknięcie; możesz
użyć sąsiedniego pola do testów.
Polling Rate
Zmienia współczynnik z którym komputer sprawdza informacje wysyłane przez twoją mysz;
rekomendowane ustawienia to 500 – 1000 Hz.
Save As
Zapisuje wszystkie ustawienia Twojej myszki do
pliku.
Load File
Załaduj plik z ustawieniami do programu.
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Oprogramowanie – głowne funkcje II
Restore
Przywraca obecny profil do ustawień fabrycznych.
Reset All
Przywraca wszystkie profile do ustawień fabrycznych.
OK
Zatwierdza zmiany i minimalizuje okno programu.
Cancel
Odrzuca zmiany i minimalizuje okno programu.
Apply
Zatwierdza zmiany w profilu i wgrywa je do
myszki.

Profile 1-5
Z pięcioma przyciskami profilów możesz zmienić
wybrany profil. Dzieje się to identycznie jak przy
używaniu przełącznika profilów na dole myszy.
Profile selector
Z selekcjonerem profilów możesz wybrać pomiędzy aktywnymi wewnętrznymi profilami
myszki. Używanie jedynie dwóch profilów daje
przewagę i mogą być one przełączane szybciej.

Oprogramowanie – głowne funkcje III
Przypisywanie przycisków
Front
Pokaż przednie przyciski myszy
Side
Pokaż przyciski dla kciuków
Każdy z przycisków LM20 może zostać przypisany do któregokolwiek przycisku myszki lub funkcji klawiatury. Jest również możliwe żeby używać
specjalnego klawisza fire, kombinacji klawiszy i
makro. Poniżej zostało opisane jak ustawić wszystkie te opcje.
Możesz zmienić funkcję każdego klawisza poprzez kliknięcie panelu z korespondującym numerem.
Dostępne są następujące opcje:
Click
Lewy przycisk myszki
Right click
Prawy przycisk myszki
Middle Button
Kliknięcie kółkiem myszki
Forward
Przycisk “dalej” w większości przeglądarek
Backward
Przycisk “wstecz” w większości przeglądarek
Single Key
Możesz przypisać dowolny klawisz klawiatury do
przycisku myszki.
Combo Key
Możesz przypisać kombinację klawiszy do przycisku myszki (np. Shift + A or CTRL + SHIFT
+ A).
Basic
Podstawowe funkcje edycji do pracy biurowej
(np. wytnij, kopiuj, wklej itd.)
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Advance
Niektóre bardziej zaawansowane funkcje
Windowsa (np. uruchom explorer, zablokuj PC)
Media
Pełni funkcje pilota dla odtwarzaczy multimedialnych i ustawień audio
Macro
Przypisuje nagraną sekwencję przycisków z
dokładną synchronizacją czasową; jest to szczegółowo wyjaśnione poniżej.
Fire Key …
Możesz zdefiniować funkcję automatycznego
strzału i sprecyzować opóźnienie pomiędzy
kliknięciami.
DPI Switch
Przełącza aktywne tryby DPI; kiedy dojdziesz
do najwyżego aktywnego poziomu DPI, kolejny
będzie poziom 1.
DPI (+)
Podnosi poziom DPI o jeden
DPI (-)
Obniża poziom DPI o jeden
Profile Switch
Przełącza pomiędzy pięcioma dostępnymi profilami zgodnie z przyciskiem na dole myszki.
Disable
Wyłącz jeden przycisk.
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Oprogramowanie – DPI

Zakładka DPI
Krok 1
Zadecyduj ile poziomów DPI potrzebujesz w
swoim profilu; w poniższym przykładzie wybraliśmy trzy. Dezaktywuj niepotrzebne profile
poprzez kliknięcie przycisku DPI(x) na górze.
Wygasną, żebyś wiedział, że są nieaktywne.
Krok 2
Zadecyduj czy chcesz te same opcje DPI dla osi x
i y. Zalecane jest, żeby były połączone. Jeśli chcesz
obracać się szybciej niż spoglądać do góry i w dół,
możesz je rozłączyć i wybrać różne prędkości.
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Krok 3
Wybierz czułość poprzez suwaki odpowiadające każdemu poziomowi DPI. Możesz również
dokładnie je dostroić używając strzałek góra i dół
na klawiaturze po kliknięciu na nie.
Krok 4
Naciśnij Apply aby przenieść Twoje ustawienia
do pamięci myszy.

Oprogramowanie – Menedżer makro I

Przypisywanie makro

Rozpoczynamy

Z menedżerem makro możesz stworzyć serie
poleceń, które są wykonywane z perfekcyjną
precyzją za pomocą zaledwie jednego przycisku.
Przydaje się to do wszystkich typów aplikacji i
ogranicza Cię jedynie Twoja wyobraźnia. Ponieważ jest to dość złożony proces, powinieneś
poświęcić mu trochę czasu i spodziewać się
pewnego marginesu błędu. Jesteśmy ciekawi na
jakie fantastyczne rozwiązania wpadniesz!

Krok 1
Uruchom menedżera makro poprzez wybór przycisku myszy w zakładce general, kliknięcie na
macro a następnie na macro manager.
Krok 2
Kliknij New i wybierz nazwę twojego makro.
Krok 3
Kliknij przycisk nagrywania, zarejestruj dowolną
sekwencję klawiszy na klawiaturze i naciśnij przycisk Stop.
Krok 4
Kliknij OK aby zatwierdzić Twój projekt.
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Oprogramowanie – Menedżer makro II
Krok 5
Kliknij Apply w zakładce General aby przenieść
makro do pamięci myszy. Makro z jego numerem powinno zostać wyświetlone w odpowiadającym panelu.
Krok 6
Otwórz Notatnik aby przetestować rezultat
swojej pracy. Kliknij na okno programu i wciśnij
przycisk makro na myszy. Twoje makro powinno
teraz zostać odtworzone i powinieneś zobaczyć
wynik w Notatniku.
Możesz teraz dostroić Twoje makro narzędziami
edycji akcji po prawej stronie makro edytora lub
nagrać nowe w kolejnym oknie. Przy pomocy
opcji w prawym górnym rogu możesz automatycznie ustawić opóźnienia pomiędzy Twoimi
akcjami. Pierwsza opcja nagrywa opóźnienie
w czasie realnym, druga wstawia stałe opóźnienie pomiędzy akcjami. Opóźnienie może być
wstawione w odpowiedniej rubryce z dokładnością milisekundy. Przy użyciu opcji “Number
of Loops” możesz ustawić powtarzanie makro
dowolną ilość razy. Akcja myszki może być zarejestrowana jedynie za pomocą przycisku “Mouse
Action” na dole strony, lecz nie w czasie rzeczywistym.
Baw się dobrze przy eksperymentowaniu z
funkcją makro i zdobądź przewagę nad przeciwnikiem!
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Oprogramowanie – LED I

Narzędzia edycji akcji:
Record after
Przygotowuje nagrywanie po zaznaczeniu wybranej ścieżki w Twoim makro
Delete
Usuń wybraną ścieżkę
Move up
Przenieś wybraną ścieżkę o jeden poziom do
góry
Move down
Przenieś wybraną ścieżkę o jeden poziom do
dołu
Copy
Skopiuj wybraną ścieżkę
Cut
Wytnij wybraną ścieżkę
Paste
Wklej ścieżkę z pamięci podręcznej
Mouse action…
Wstaw akcje myszki; nie mogą być one nagrane
w czasie rzeczywistym

Zakładka Light
Tu możesz zmienić podświetlenie LED myszki
gamingowej LM20. Możesz wybrać swój ulubiony kolor głównego profilu i go dostosować.

Kolor loga i przycisków dla kciuków mogą być
dowolnie modyfikowane i zapisywane w profilu.
Możesz również wybrać prędkość wygaszania i
poziom jasności LED, lub nawet je wyłączyć.

11

Oprogramowanie – LED I
Profil 1

Profil 2

Profil 3

Krok 1
Wybierz profil który chcesz dostosować.
Krok 2
Wybierz preferowany kolor z listy i dopasuj go
za pomocą rozwijanego menu „Custom Light
Color“.
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EN

Profil 4

Profil 5

Krok 3
Wybierz poziom jasności LED.
Krok 4
Wybierz szablon wygaszania LED.
Krok 5
Naciśnij Apply, aby przenieść ustawienia do pamięci myszki.
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Myszka gamingowa LM20
Kolor:
Artykuł nr:

Czarny
14717

4 250541 916704
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