Bezdrátová myš Razer Ouroboros pro leváky i praváky je efektivní zbraní nabitou
smrtícími funkcemi, před kterou se Vaši nepřátelé budou třást strachy.
Tato plně nastavitelná myš je určena pro hráče, kteří preferují obouruční design,
přičemž díky svému ergonomickému provedení a nastavitelné opoře dlaně padne do
ruky každému hráči. Vzhledem ke dvěma vyměnitelným bočním panelům můžete
kdykoliv využít preferovaný způsob úchopu. Dopřejte si hodiny hraní s minimem únavy
a maximem komfortu, zatímco Vaši soupeři budou se zlostí odpadat únavou.
Myš Razer Ouroboros je vybavena vysoce vyspělým laserovým senzorem s citlivostí
8200 DPI 4G a přepínačem umožňujícím dočasné snížení či zvýšení DPI během hry, což
Vám umožní pohodlně přecházet mezi útoky vyžadujícími vysokou citlivost a režimem
odstřelovače s nízkou citlivostí. Mezi další funkce sloužící k vlastnímu nastavení senzoru
patří vypnutí sledování osy Z kalibrace pro daný povrch.
S touto špičkovou komplexní herní myší je snadné dosáhnout vítězství.
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1. OBSAH BALENÍ / SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
OBSAH BALENÍ
• Prvotřídní herní myš Razer Ouroboros
• 4 vyměnitelné boční panely
• Dobíjecí baterie NiMH AA
• Nabíjecí stanice
• Propojovací USB kabel
• Rychlý návod k obsluze
• Návod k obsluze
• Šroubovák (pouze model pro USA)

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
• PC nebo Mac s volným USB portem 2.0
• Windows® 10 /Windows® 8 /Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP (32bit)
• 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 uživatelské Razer ID, zaregistrujte svůj produkt kliknutím na svou emailovou 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
www.razerzone.com/registration. Prosím pamatujte, že pokud se zaregistrujete přes
webové stránky, nebudete si moct prohlížet záruční status.

TECHNICKÁ PODPORA
Výhody, které získáte:
• 2letou omezenou záruku výrobce
• Bezplatnou online technickou podporu na webových stránkách
www.razersupport.com.
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3. TECHNICKÉ ÚDAJE
• Nastavitelná ergonomie pro všechny velikosti dlaní a typy úchopu
• Laserový senzor s rozlišením 8200 DPI 4G
• Herní bezdrátová technologie s nabíjecí stanicí
• Podpora systému Razer Synapse
• 11 programovatelných a extrémně citlivých tlačítek
• 1000 Hz Ultrapolling
• Rychlost 200 palců za vteřinu / zrychlení 50G
• Přibližné rozměry: 122 mm - 134 mm (délka) x 71 mm (šířka) x 42 mm (výška)
• Přibližná hmotnost: 147 g
• Provozní doba baterií: (přibližně) 12 hodin (nepřetržitého hraní)
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4. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
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Levé tlačítko myši
Pravé tlačítko myši
Rolovací kolečko
Krokové zvýšení citlivosti
Krokové snížení citlivosti
Nastavitelná opora dlaně
a zadní panel

G.
H.
I.
J.
K.
L.

Tlačítko myši 7
Tlačítko myši 6
Levá spoušť
Tlačítko myši 9
Tlačítko myši 10
Pravá spoušť

M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.

Ultratenké dotykové plochy
T.
Přepínač levé spouště
U.
Přepínač pravé spouště
Laserový senzor s rozlišením 8200 DPI 4G
Kolečko pro nastavení sklonu*
V.
Šroubovák (pouze model pro USA)
W.
Nabíjecí baterie NiMH AA

Propojovací USB kabel
Vyměnitelné boční panely
• Panel opěrky prstů
• Panel úchopu prsty
Nabíjecí stanice
Tlačítko párování

*U modelu neurčeného pro USA se na tomto místě nachází také tlačítko nastavení
zadního panelu
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5. NASTAVENÍ MYŠI RAZER OUROBOROS
VLOŽENÍ BATERIE – POUZE MODEL PRO USA
1. Otočte myš spodní stranou nahoru a povolte všechny šrouby proti směru hodinových
ručiček.
UPOZORNĚNÍ: Šrouby nejsou vyměnitelné a jejich přetažení může způsobit poškození zařízení.

2. Vytažením sejměte zadní panel.

3. Kryt baterie vytáhněte nahoru a tahem dozadu jej otevřete.
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4. Vložte baterii na příslušné místo a zavřete kryt.

5. Nasaďte zadní panel na myš.

6. Utáhněte všechny šrouby otočením po směru hodinových ručiček.
UPOZORNĚNÍ: Šrouby nejsou vyměnitelné a jejich přetažení může způsobit poškození zařízení.
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VLOŽENÍ BATERIE – POUZE MODEL NEURČENÝ PRO USA
1. Stiskněte tlačítko pro nastavení zadního panelu a panel sundejte.

2. Kryt baterie vytáhněte nahoru a tahem dozadu jej otevřete.
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3. Vložte baterii na příslušné místo a zavřete kryt.

4. Nasaďte zadní kryt zpátky na myš.
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NABÍJENÍ MYŠI RAZER OUROBOROS

Pro co nejlepší výsledek doporučujeme před prvním použitím myši Razer Ouroboros
nechat její baterii 8 hodin nabíjet. Nabití zcela vybité baterie na 90 % kapacity trvá
přibližně 4 hodiny a úplné dobití pak další 4 hodiny.
Myš Razer Ouroboros vyžaduje připojení USB, které dokáže v průběhu nabíjení baterie
zajistit dostatečný příkon. Proces nabíjení myši Razer Ouroboros může být ovlivněn
jejím připojením do nenapájeného USB hubu nebo USB portu, kterými jsou opatřeny
některé klávesnice nebo ostatní periferní zařízení.
Pokud baterii myši Razer Ouroboros nepoužíváte déle než 30 dnů, plně ji dobijte a
uskladněte mimo myš. V případě dlouhodobějšího nepoužívání baterie doporučujeme
nabitou baterii z myši vyjmout. Zabráníte tak poškození baterie v důsledku jejího
úplného vybití. Pokud jste myš nepoužívali déle než 30 dnů, může být nutné její baterii
před opětovným použitím dobít.
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BEZDRÁTOVÝ REŽIM
1. Zapojte propojovací kabel USB do nabíjecí stanice a svého počítače.

2. Současně stiskněte a přidržte tlačítko párování a boční tlačítka myši 6, 7,9 a 10.

3. Blikající kontrolky na myši a napájecí stanici indikují probíhající párování. Myš lze
začít používat, jakmile kontrolky na myši a nabíjecí stanici přestanou blikat.
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4. Pokud chcete myš nabít v bezdrátovém režimu, jednoduše ji vložte do nabíjecí
stanice.

DRÁTOVÝ REŽIM NABÍJENÍ
Připojte propojovací USB kabel k myši a ke svému počítači.

Myš by měla být připravena k okamžitému použití a její baterie by se měla automaticky
začít nabíjet.
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6. POUŽÍVÁNÍ MYŠI RAZER OUROBOROS
Pro zapnutí společně stiskněte a přidržte tato tlačítka po dobu 3 vteřin a pro vypnutí je
přidržte po dobu 5 vteřin.

ÚPRAVA NASTAVENÍ OPĚRKY DLANĚ
Pomocí kolečka pro nastavení sklonu nakloňte opěrku dlaně výše nebo níže. Otáčením
kolečka proti směru hodinových ručiček se sklon opěrky dlaně sníží. Otáčením kolečka
po směru hodinových ručiček se sklon opěrky dlaně zvýší.
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VÝMĚNA BOČNÍCH PANELŮ
S pomocí magnetických otvorů jako vodících prvků opatrně sejměte a nasaďte
vyměnitelné boční panely.

DEAKTIVACE BOČNÍCH SPOUŠTÍ
Boční spouště manuálně deaktivujete přepnutím jejich přepínačů dolů.
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VYSUNUTÍ ZADNÍHO PANELU – POUZE MODEL PRO USA
1. Otočte myš spodní stranou nahoru a povolte všechny šrouby proti směru hodinových
ručiček.
UPOZORNĚNÍ: Šrouby nejsou vyměnitelné a jejich přetažení může způsobit poškození zařízení.

2. S pomocí vodicích prvků na spodní straně myši nastavte požadovanou délku.

3. Utáhněte všechny šrouby otočením po směru hodinových ručiček.
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VYSUNUTÍ ZADNÍHO PANELU – POUZE MODEL NEURČENÝ PRO USA
1. Stiskněte a přidržte tlačítko nastavení zadního panelu, který se tím uvolní.
2. Nastavení panelu upravíte jeho posunutím horizontálním směrem.
3. Pusťte tlačítko nastavení zadního panelu, čímž panel zajistíte v nastavené pozici.
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POPIS KONTROLEK STAVU BATERIE
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7. INSTALACE MYŠI RAZER OUROBOROS

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 www.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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8. KONFIGURACE MYŠI RAZER OUROBOROS
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 a
podsvícení.
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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
profilu, což uděláte kliknutím na tlačítko
kopírovat, importovat a exportovat profily.

nebo smazáním aktuálního
. Tlačítko

umožňuje

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.
Pohled shora
V náhledu shora můžete upravovat funkci základních tlačítek myši a rolovacího kolečka.
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Pohled zleva/zprava
V rámci těchto náhledů můžete upravovat nastavení bočních tlačítek myši.
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NABÍDKA BUTTON ASSIGNMENT (PŘIŘAZENÍ FUNKCÍ TLAČÍTKŮM
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).
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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
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
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- přiřazené tlačítko se po stisknutí bude chovat jako levé tlačítko myši.
- přiřazené tlačítko se po kliknutí bude chovat jako pravé tlačítko myši.
- dojde k aktivaci univerzální 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.

Citlivost
Citlivost udává, jak rychle se bude ukazatel myši pohybovat po obrazovce. Pokud v
nabídce BUTTON ASSIGNMENT (Přiřazení funkcí tlačítkům) 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
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- 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 kolečka 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).

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.

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
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.
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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
mediálního obsahu.
Previous Track
Next Track

- slouží ke snížení hlasitosti audio výstupu.
- slouží ke zvýšení hlasitosti audio výstupu.
- umožňuje vypnout zvuk.
- dojde 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
- 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-sg/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.

Deaktivace
Při výběru této možnosti zůstane přiřazené tlačítko bez využití. Pokud dané tlačítko
nepotřebujete nebo Vám při hře vadí, zvolte možnost Disable (Deaktivovat).
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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
hodnotu nastavit na 125 Hz (8 ms), 500 Hz (2 ms) nebo 1000 Hz (1 ms). (Doporučené
nastavení: 500 Hz – 1000 Hz)
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Záložka Lighting
Záložka Lighting (Podsvícení) Vám umožňuje upravit nastavení LED podsvícení myši
Razer Ouroboros. V bezdrátové nebo drátovém režimu můžete pomocí příslušných
posuvných ovladačů nastavit podsvícení na Off (Vypnuto), Dim (Ztlumeno), Normal
(Běžné) nebo Bright (Jasné). Podobně jako u předchozí záložky se provedené změny
automaticky ukládají do aktuálního profilu.
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ZÁLOŽKA CALIBRATION
V záložce Calibration (Kalibrace) lze optimalizovat přesnost senzoru myši 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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Po aktivaci funkce SURFACE CALIBRATION (Kalibrace povrchu) je nutno vybrat příslušný
povrch, na kterém myš právě používáte.
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Podložky pro myši Razer
Myš Razer Ouroboros byla „vyladěna“ nebo optimalizována speciálně pro podložky
Razer. To znamená, že byl její senzor důkladně testován, aby byla při spojení myši Razer
Ouroboros 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 myši, aby byla
zajištěna její optimální funkce na daném povrchu.

Kalibraci zahájíte kliknutím na tlačítko
. Po kliknutí na toto tlačítko
zahájí program Razer Synapse proces ladění senzoru. Během této doby prosím s myší
Razer Ouroboros nehýbejte.
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Jakmile je senzor myši 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 Power
V záložce Power (Napájení) si můžete nastavit strategii napájení myši v době, kdy je v
bezdrátovém režimu na baterie. Zároveň zde můžete zadat, aby se myš po určité době
nečinnosti automaticky přepnula do režimu spánku. Záložka Power (Napájení)
umožňuje nastavit upozornění na dosažení určité úrovně kapacity baterie.
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