VenomX4

TM

mouse controller combo
.

Instrukcja uzytkownika
VenomX4 . Przeczytaj tą i nstrukcję,
przed rozpoczęciem pracy z nowym kontrolerem VenomX4 .
Dziękujemy za wybranie produktu Tuact

TM

TM

Zawartość Opakowania

.
.
.
.
.
.
.

Venom-X4 - myszka
Venom-X4 Lewy kontroler (WAND)
Venom-X4 Transceiver (odbiornik/nadajnik)
2 x gumowa nakładka na joystick
Kabel Micro USB (Transceiver --> Konsola, PC)
Kabel Micro USB do podłączenia padów PS3/PS4/XBox One
Klip blokujący kabel USB do kontrolera PS4 - "cable Holder"

. Klip blokujący kabel USB do kontrolera XBox One - "cable Holder"
. 2 x stalowe ciężarki - "obciążniki"
. Instrukcja użytkownika (wersja angielska - EN)
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Opis przycisków

VenomX4

TM

Mouse
Start - włącznik
Dioda LED
wyboru profilu

Pokrywa stalowych ciężarków
Przycisk funkcji: F(R)
Przyciski boczne:
G4/G5/G6/G7/G8

Wand

Przycisk CPI - zmiana
rozdzielczości
Ciężarki stalowe

Włącznik
Dioda LED zasilania
D-Pad

Przycisk funkcji:F(L)
Lewy Joystick/L3

L4

Miejsce na baterię

Przyciski akcji: L1,L2

Transceiver
Przycisk wyboru profilu/
Profil/Zasilanie/Dioda LED
transmisji danych
Port USB kontrolera konsoli
Przycisk parowania
Porty USB dla myszy/klawiatury

Port Micro USB do
podłączenia konsoli lub PC

Pierwsze uruchomienie

VenomX4 : myszka
TM

Port Micro USB do
podłączenia dodatkowego
zewnętrznego zasilania 5V
(opcja)

i wand

Na początek warto odpowiednio przygotować myszkę. Można dodać stalowe ciężarki, włóż jeden lub dwa
ciężarki, aby uzyskać lepszy komfort korzystania z myszki. Poniżej pokazujemy jak to zrobić:
Włóż stalowe ciężarki na ich miejsce:

Otwórz pokrywę,
podważając ją we
wskazanym
miejscu:

Przycisk CPI służy zmianie
rozdzielczości. Wybrać możemy
jedną z trzech wcześniej
zaprogramowanych wartości.
Wybraną wartość przedstawia
kolor diody LED przy przycisku
Start.
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Zainstaluj baterię w kontrolerze WAND. Otwórz klapkę jak pokazano niżej:

Naciśnij i podnieś

W kontrolerze Venom-X4 WAND można zastosować baterię w rozmiarze AA (LR6), typ baterii jest
dowolny: 1.2V Ni-CD/Ni-MH rechargeable (akumulatory wielokrotnego ładowania), 1.5V carbon ZINC oraz
alkaliczne.
Tryb Power saving: WAND poasiada tryb oszczedzania energii. Tryb ten uruchamia się automatycznie. Gdy
5 minut WAND nie będzie używany, przejdzie w stan czuwania (standby) a po 10 minutach wyłączy się.
INFO: WAND nie posiada układu ładowania baterii, należy je wymieniać lub ładować w ładowarce zewnętrznej.

Schemat podłaczenia
,

VenomX4

TM

W zależności od podłączonego kontrolera
do portu USB, Venom-X4 będzie pracował
w jednym z trzech trybów:

PS4/Slim/Pro

- Playstation 3/Playstation 4 (włącznie z
PS4 Slim oraz Pro);
- Xbox360/XBox One (włącznie z
XBox One S);

PS3

XBox One/S

XBox360

PC

- PC
Podłączenie kontrolera PS3, PS4, Xbox360
lub XboxOne spowoduje uruchomienie
transceivera w odpowiednim trybie
komunikacji z konsolą.

Opcjonalne, zewnętrzne
zródło zasilania (5V)

Kabel Micro USB

INFO: Kontroler musi pozostać podłączony, przez
cały czas do Transceivera.
INFO: Gdy pozostawimy Transceiver bez
podłączonego jakiegokolwiek
kontrolera Venom-X4 pozostanie on w trybie PC.
INFO: Podłączajac, Venom-X4
Transceiver do PC z naciśniętym
przyciskiem parowania, wejdzie on w
"Factory Mode", potrzebne to jest jedynie gdy
zachodzi konieczność przywrócenia fabrycznego
oprogramowania.
INFO: Zaleca sie założenie klipów blokujących kabel USB (cable holder) w
kontrolerach PS4 i Xbox One. Klipy te znajdują się w zestawie, zapobiegają,
przypadkowemu wysunęciu się kabla co mogłoby spowodować rozłączenie, kontrolera
w czasie gry. Wskazówki jak zainstalować taki klip znajdują się w oddzielnej instrukcji
pod adresem: http://www.tuact.com/products/usb-cable-holder
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Możliwe połączania
Kontroler WAND działa tylko przez połączenie bezprzewodowe. WAND może być podłączony przez cały czas,
niezależnie od innych urządzeń.
Do Transceivera można podłączyć trzecie urządzenie - myszkę lub klawiaturę.
Aby VenomX poprawnie działał na konsoli musi być podłączony do niego oryginalny pad od danej platformy.
Pad musi być zgodny z platformą, ponieważ Venom-X4 nie obsługuje trybu tzw. "cross-platform".
Venom-X4 może obsługiwać w tym samym czasie i niezależnie od siebie (włącznie z WAND-em i padem) cztery
urzadzenia, np.:
1. pad od konsoli, WAND, myszka VenomX, klawiatura,
2. pad od konsoli, WAND, myszka VenomX, inna myszka,itp.

Ważna informacja:

Venom-X4 Transceiver jest inny niż w poprzedniej wersji,nie posiada przełącznika wyboru platformy na której ma być używany.
Wybór ten dokonywany jest automatycznie przez podłączenie prawidłowego kontrolera od danej konsoli, dlatego ważne jest aby
kontroler ten był ciągle podłączony. Do podłączenia Venom-X4 do konsoli Xbox360 wymagany jest officjalny, oryginalny przewodowy
kontroler (nie może być to kontroler bezprzewodowy podłączony kablem!).

Przygotowanie do gry
Venom-X4 jest całkowicie konfigurowalny. Standardowo ma wgrane domyślne ustawienia, które najlepiej jest
przystosować do własnych potrzeb, co da nam największy komfort podczas rozgrywki.
Konfigurację Venom-X4 można przeprowadzić na dwa sposoby:
- Aplikacja na komputery PC (Windows) (zalecamy wybranie tej opcji przy pierwszej konfiguracji)
- Aplikacja na Androida

INFO:

Aplikacja na PC jest bardziej rozbudowana i wygodniejsza w obsłudze. Aplikacja na Androida może być używana tylko podczas gry.

Pierwszym krokiem do przeprowadzenia indywidualnej konfiguracji jest podłączenie urządzenia Venom-X4
Transceiver do portu USB w komputerze PC. System windows automatycznie wykryje urządzenie i zainstaluje
odpowiedni sterownik. Po instalacji sterowników można uruchomić aplikację.

INFO:

Aplikacje PC Venom-X4 można pobrać ze strony: www.tuact.com/software/VenomX4-Setup-Installer.exe

Aplikacje Android Venom-X4 można pobrać ze strony: www.tuact.com/software/VenomX4-App-Installer.apk

Venom-X4 może zapamietać dla każdej platformy do 6 profili a każdy z nich może zawierać 6 zestawów
konfiguracji (czyli map przycisków, czyli przypisanych, przyciskom funkcji). Za pomocą aplikacji PC i
aplikacji Android możesz ściągnąć dodatkowe profile (udostępnione przez producenta lub innych graczy).

INFO:

Tylko aplikacja PC Venom-X4 posiada opcje aktualizacji oprogramowania urządzenia: myszki i Transceivera.

INFO:

Więcej szczegółów na temat aplikacji PC oraz Android znajdziesz w oddzielnej instrukcji poświęconej konfiguracji urządzenia:

www.tuact.com/manual/VenomX4-Setup-Instruction.pdf
www.tuact.com/manual/VenomX4-App-Instruction.pdf
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Skróty klawiszowe "Hot Keys"
Przycisk CPI służy do zmiany rozdzielczości myszki. Kolor diody LED na myszcze oznacza wybraną rozdzielczość,
których możemy zaprogramować na jednym profilu do trzech.
Wiele ustawień i funkcji można zmieniać podczas gry za pomocą skrótów klawiszowych "Hot Keys".
Poniższa tabela przedstawia listę wszystkich kombinacji "Hot Keys" z których użytkownik może skorzystać
podczas gry "w locie" aby zmienić ustawienia.
Znaki użyte w tabeli:
• przycisk F: Myszka jak i WAND posiadają przycisk F (function),
opisany jest jako F(L) na kontrolerze WAND i F(R) myszce.
• “+”:
• ADS:
• “↑↓→←”:

Symbol ten "+" oznacza naciśnięcie dwóch przycisków jednocześnie
Aim Down Sight
Klawisz z daną strzałką na klawiaturze
Myszka - On The Fly Hot Keys

Predkość
Myszki

Opcje
Strzałów

Zamiana

Funkcja

Kombinacja

Rezultat

Zwiększa prędkość myszki

F(R) + Rolka w górę

0.2x/kliknięcie

Zmniejsza prędkość myszki

F(R) + Rolka w dół

0.2x/kliknięcie

Zwiększa prędkość ADS myszki

F(L) + Rolka w górę

0.2x/kliknięcie

Zmniejsza prędkość ADS myszki

F(L) + Rolka w dół

0.2x/kliknięcie

Auto strzał Wł./Wył.

F(R) + R1

Opcja Auto firing Wł./Wył.

Auto firing tap select zwiększanie

F(R) + R4

Seria 2->3->4->FULL

Auto firing tap select zmniejszanie

F(R) + R7

FULL-> 4->3->2 Seria

Aim Down Sigh Blokada wł./wył.

F(L) + L2

Opcja ADS Lock Wł./Wył.

Zamiana stronami kontrolerów

F(L) + L3

Konfiguracja
Myszki

Przycisk CPI na myszce

Przycisk CPI

Parowanie

Parowanie Wand z Transceiver

F(L) + L4

Wybór
Profilu

Wybór ustawień profilu

naciśnij przycisk
profilu na Transceiver

Zamiana włączona/wyłączona
LED Zielona->Niebieska->
Czerwona
Wejście w tryb parowania
Czerwona->Niebieska->
Pomaranczowa->Błekitna->
Fioletowa->Zielona

Klawiatura - On The Fly Hot Keys
Funkcja

Predkosc
Myszki

Opcje
Strzałów

Zamiana

Kombinacja

Rezultat

Zwiększa predkość myszki

F12 + ↑

0.2x/kliknięcie

Zmniejsza prędkość myszki

F12 + ↓

0.2x/kliknięcie

Zwiększa predkość ADS myszki

F11 + ↑

0.2x/kliknięcie

Zmniejsza prędkość ADS myszki

F11 + ↓

0.2x/kliknięcie

Auto strzał Wł./Wył.

F12+Lewy przycisk myszki

Opcja Auto firing Wł./Wył.

Auto firing - zwiększanie

F12 + →

Seria 2->3->4->FULL

Auto firing - zmniejszanie

F12 + ←

FULL-> 4->3->2 Seria

Aim Down Sigh Blokada wł./wył.

F11 + L

Opcja ADS Lock Wł./Wył.

Zamiana stronami kontrolerów

F11 + W

Zamiana włączona/wyłączona

INFO: F11, F12, ↑, ↓, → i ← są to klawisze występujące na klawiaturze.
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Parowanie WAND'a i Transceiver'a
Venom-X4 WAND musi być sparowany z Transceiver'em, ponieważ tylko wtedy będzie się z nim komunikował. W
razie potrzeby sparowania tych urządzeń wystarczy nacisnąć na Transceiverze przycisk parowania a następnie na
WAND'zie kombinację przycisków F(L) + L4. Dioda na WAND'zie zaświeci się na stałe co będzie jednoznaczne z
udaną próbą parowania.

INFO: Kontrolery WAND są parowane jeszcze na etapie produkcji, nie ma potrzeby wykonywania tej operacji przez użytkownika,
rownież aktualizacja oprogramowania nie spowoduje rozparowania. Potrzeba parowania może wystąpić w następujących sytuacjach:
1. Jesli WAND lub Transceiver doznały uszkodzenia i zostały wymienione przez sprzedawcę.
2. WAND był parowany z innym Transceiverem.

Znaczenie kolorów diód LED
Diody na Myszce Venom-X4
CPI jest ustawione na najwyższą wartość
CPI jest ustawione na średnią wartość
CPI jest ustawione na najniższą wartość

Czerowna –
Niebieska –
Zielona –

INFO:

Wartości CPI należy ustawić w aplikacji na PC, aplikacja na Androida nie obsługuje konfigurowania tego parametru.

Dioda multi-kolor Transceiver
Stały
Stały
Stały
Stały
Stały
Stały

zielony –
niebieski –
pomarańczowy -zółty –
biały –
fioletowy –

włączony,
włączony,
włączony,
włączony,
włączony,
włączony,

Kolor niesynchronicznie miga –
Kolor szybko miga –

aktywny
aktywny
aktywny
aktywny
aktywny
aktywny

profil
profil
profil
profil
profil
profil

zielony
niebieski
pomarańczowy
zółty
biały
fioletowy

Dane są odbierane od WAND'a, myszki lub klawiatury
Tryb parowania jest włączony i oczekuje na sygnał od WAND'a

Dioda WAND
LED stała –
LED szybko miga –
LED miga –

zasilanie kontrolera włączone i połączony z Transceiverem,
w trybie parowania i oczekuje na sygał z Transceivera,
utracono połączenie bezprzewodowe i szuka Transceivera.

Oprogramowanie (Firmware)
Użytkownik może aktualizować oprogramowanie Venom-X4 Transceivera i myszki. W celu aktualizacji
uruchom aplikację PC kliknij w zakładkę Firmware i wyszukaj aktualizacje. Oddzielnie wykonuje się aktualizację
myszki, oddzielnie Transceivera.
Użytkownik może zapisać pliki aktualizacji na PC i dowolnie je wgrywać do urządzenia (upgrade, downgrade).

INFO:

Nowe aktualizacje będą się ukazywały od czasu do czasu jeśli zajdzie taka potrzeba np. gdy trzeba będzie dodać nowe
funkcje lub poprawić błędy w oprogramowaniu.
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Pomoc techniczna

1. Wizyta na stronie producenta: www.tuact.com/support.html
2. Kontakt z oficjalnym dystrybutorem (w przypadku Polski to: games-box.pl).
3. Napisanie posta na forum producenta, dział techniczny odpowie w możliwie najkrótszym czasie.

Gwarancja
Na produkt Venom-X4 udzielana jest roczna gwarancja producenta. W tym okresie producent zobowiązuje
się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad objętych gwarancją a ujawnionych podczas użytkowania produktu.
Jeśli jakieś wady zostaną ujawnione w celu wykonania naprawy\wymiany gwarancyjnej należy skontaktować się
ze sprzedawcą.

INFO:

Tuact Corp. nie realizuje gwarancji bezpośrednio dla użytkowników.

Dane techniczne
Myszka
Max Tracking Speed:
Max Acceleration:
Polling Rate:
Frame Rate:
Rozdzielczość :
Lift up detection:
Przyciski:
Waga:

250 IPS
50g
125 - 1000Hz (8ms – 1ms)
12000 FPS (Max)
500-12000 CPI
0.5 - 3mm
12(11 akcji, 1 Funkcyjny)
115g – 130g regulowana

Wand
2.4GHz ISM band frequency hopping
10 (9 akcji, 1 Funkcyjny)
4-ro kierunkowy (analog)
95g z baterią

Bezprzewodowy:
Przyciski:
Joystick:
Waga:

Transceiver
Bezprzewodowy:
WIFI:
Porty USB:
Obsługuje platformy:
Obsługa kontrolerów :

2.4GHz ISM band frequency hopping
2.4GHz IEEE802.3 WIFI
Przód: 3; Tył: 2
PS4/PS4 Slim/Pro, PS3, XBox360, XBox One/XBox One S and PC
USB myszki/klawiatury, klawiatury Apple; kontrolery PS4/PS3,
kontrolery XBox One i przewodowy kontroler XBox360.

Pamieć profili:

25 (6 dla każdej z platform oraz 1 dla PC)
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Dodatkowe złącze zasilania (Ext Power)
Port USB ma ograniczenie prądowe do max. 500mA. Z takiego właśnie portu zasilanie czerpie Venom-X4.
Transceiver potrzebuje 200mA, myszka Venom-X4 podłączona przewodowo potrzebuje 170-250mA, wiec
pozostaje niewielki zapas prądu na dodatkowe urządzenia jak np. klawiatura z wyświetlaczem czy podświetleniem.
Rozwiązaniem tego problemu jest dodatkowy port zasilania, do którego możemy podłączyć port USB konsoli czy
PC albo w dodatkowy zapas prądu możemy zaopatrzyć naszego Venoma podłączając do niego ładowarkę USB
np. od smartfona. Poniżej pokazano do którego gniazda należy podłączyć dodatkowe zasilanie:

Port dodatkowego zasilnia Ext Power
Jeśli zdecydujesz się podłączyć trzeci kontroler dodatkowe zasilanie będzie niezbędne. W tym celu możesz
podłączyć albo zasilanie z drugiego portu USB konsoli/PC albo zastosować dowolną ładowarkę z kablem
micro-USB i napięciem 5V (ładowarka nie jest dostarczona w komplecie z Venom-X4).

Ważna informacja:
Niektóre ładowarki mogą uszkodzić kontroler Venom-X4 oraz konsole. Jesli nie jesteś pewien czy możesz użyc
swojej ładowarki upewnij się, że daje napięcie nie wyższe niż 5V. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych
w skutek niewłaściwego użytkowania oraz w skutek stosowania innych niekompatybilnych urządzeń jak ładowarki
o nieprawidłowym napięciu. Przestrzegamy przed używaniem takich ładowarek.
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Polskie Tłumaczenie dla Tuact Corp. wykonał zespół games-box.pl

Firma games-box.pl jest oficjalnym dystrybutorem produktów Tuact Corp.

www.games-box.pl
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