
Instrukcja uzytkownika

VenomX
TM

mouse controller combo

Dziękujemy za zakup produktu VenomX
TM  Prosimy przeczytać poniższą instrukcję przez pierwszym 

użyciem VenomX
TM

.

Zawartość opakowania

. Mysz,  Wand, odbiornik/nadajnik (transceiver box)

. Kabel USB do myszy

. Kabel MINI USB

. 3x obudowa baterii myszki

. 3x gumowa nakładka na Joystick

. 6x metalowe ciężarki 

. Instrukcja użytkownika

Tuact Corp. Ltd.

.



Wprowadzenie do   VenomX
TM

 

Mysz
Włączanie/Start

/Opcje/Menu

DPI  

Przycisk funkcyjny myszki: F(R)

Obudowa ciężarków

Blokada obudowy baterii

Blokada przewodu

Obudowa baterii

Wand

Odbiornik/Nadajnik

Przyciski akcji: L1,L2

Obudowa baterii

Przycisk funkcji WAND: F(L)

D-Pad

L4:Select/Share

/Wstecz/Widok

Włączanie/PS/Guide

Lewy Joystick/L3

Komora ciężarków

Komora baterii

Przycisk parowania

Wejścia USB

Diody: Power/Data/Pairing(parowanie)

Miejsce przechowywania ciężarków

Dioda sygnalizująca

Przełącznik wyboru platformy

Wejście USB podłączenia

              do platformy

Aby zwiększyć wagę myszki

włóż ciężarki do komory:

Instalacja VenomX
TM

 

Mysz

Mysz Venom-X może pracować w trybie przewodowym lub bezprzewodowym. Tryb pracy będzie wybrany  automatycznie

w zależności od tego czy kabel USB jest podłączony czy też nie. 

Mysz Venom-X wyposażona jest w trzy obudowy baterii, dzięki którym zmieniamy kształt myszy, pozwoli nam to na idealne   

dopasowanie jej do własnej dłoni. Dla jeszcze lepszego dopasowania mysz posiada możliwość dołożenia metalowch 

ciężarków.

Aby otworzyć obudowę baterii:

1. 

Przesuń blokadę obudowy 

baterii w pozycję "open".

2.

Otwórz obudowę od dołu 

następnie odciągnij do góry.

Przyciski akcji: R4: Trójkąt/Y

                            R5: Kółko/B

                            R6: Kwadrat/X

                            R7: Krzyżyk/A

(transcreiver box)



ączenie VenomX
TM

 

Baterie

Zarówno myszka jak i WAND Venom-X używają po jednej baterii rozmiaru AA. Można używać baterii  AA Ni-CD, Ni-MH oraz 

baterii alkalicznych. Mysz Venom-X nie jest wyposażona w układ ładowania baterii. 

Mysz oraz WAND Venom-X posiadają wskaźnik naładowania baterii w postaci okręgu (kółko myszy) podświetlonego diodą LED. 

Czym jaśniej świeci dioda tym poziom naładowania baterii jest wyższy.

Różdżka (Wand):

 Aby wymienić baterię lub ciężarki w kontrolerze WAND

należy otworzyć obudowę baterii w sposób przedstawiony obok:

Obudowa Nadajnika/Odbiornika:

Obudowa nadajnika Venom-X posiada komorę w której można przychowywać niewykorzystane ciężarki. 

Otwieranie obudowy polega na uniesieniu górnej części obudowy jak pokazano poniżej:

Naciśnij i przesuń aby otworzyć.

Venom-X obsługuje 5 platform

i w prosty sposób można 

podłączyć do niego kontrolery 

gry:  

PC

PS3 XBox360

XBox One

kabel Mini USB

W pierwszej kolejności należy  

wybrać platformę do której go  

podłączymy. Mamy do wyboru:

„PS”, „PC”, „XBOX”.  

Następnie podłączamy myszkę, 

klawiaturę lub inny kontroler do

przedniego portu USB.

PS4



Instalacja

Venom-X to inteligentny produkt posiadający wiele ustawień pozwalających na dopasowanie do różnych gier a zarazem

uzyskania w nich najlepszych parametrów sterowania.  Chociaż Venom-X ma zaprogramowane trzy fabryczne 

 

obejmowało wielu innych gier.  z naszej strony. 

Venom-X do każdej gry nie znajdującej się w naszej 

bazie. 

Venom-X ma możliwość aktualizacji  przez co można poprawić ewentualne błędy i  

dodać nowe funkcje przez program instalacyjny.

Program instalacyjnym do Venom-X można ściągnąć z naszej strony: 

www.tuact.com/software/VenomX-Setup-installer.exe

Uruchom plik  VenomX-Setup-installer.exe    . Wypakują się w wybranym katalogu dwa pliki: 

Venom-X-setup.exe i .chm - plik pomocy. 

Podłącz odbiornik Venom-X do złącza USB swojego PC lub laptopa korzystając z dołączonego kabla MINI USB,

przełącz platformę na “PC”, twój komputer rozpozna Venom-X i automatycznie zainstaluje odpowiedni sterownik.

Uruchom Venom-X-setup.exe aby zainstalować Venom-X.

Więcej szczegółów odnośnie instalacji znajduje się w instrukcji instalacji, którą pobrać można ze strony: -

www.tuact.com/manual/VenomX-Setup-instruction.pdf

ączeń

Użytkownik może korzystać z myszy Venom-X w trybie bezprzewodowym lub przewodowym. WAND Venom-X  

działa tylko w trybie bezprzewodowym. WAND Venom-X zostaje połączony przez cały czas kiedy Venom-X 

pozostaje włączony, niezależnie od podłączania innch urządzeń.

Użytkownik może podłączyć urządzenia z poza zestawu Venom-X, myszki i/lub klawiatury do odbiornika.

Urzytkownik może podłączyć oryginalne pady PlayStation lub XBox do odbiornika aby nimi zagrać, ale tylko 

na konsoli do której są przeznaczone. Na przykład urzytkownik nie może grać kontrolerem Playstation na konsoli

XBox. 

Transcriver Venom-X pozwala podłączyć jednocześnie trzy typy urządzeń. Mysz użytkownika lub mysz Venom-X, 

klawiaturę i pad. V

Odbiornik Venom-X na przednim panelu posiada trzy równolegle połączone porty USB oznacza to, że urządzenia możemy

podłączyć do dowolnego portu (nie koniecznie wykorzystując wszystkie z nich) czy też zachowując kolejność ich wykorzystania.

WAŻNE!   

Do platform PS4 oraz XBOX wymagane jest podłączenie kontrolera do odbiornika celem autoryzacji „hand shake” 

oraz wyboru konsoli. Gdy łączymy Venom-X z konsolą PS3 kontroler nie jest wymagany. -

Oryginalny bezprzewodowy pad XBox360 nie będzie działał z Venom-X ; aby sparować urządzenie z XBox360 musimy 

posiadać ORYGINALNY przewodowy kontroler - tylko tak przejdziemy proces parowania Venom-X z konsolą XBox360.  

Do sparowania z XBox One wystarczy nam kontroler dostarczony w zestawie z konsolą ale wymagany jest kabel Micro-USB, 

którego nie ma w zestawie Venom-X; użytkownik musi we

odbiornikiem.

własnym zakresie zakupić taki kabel celem podłączenia kontrolera z 



Operacje

Wiele funkcji VenomX może być ustawianych podczas gry. 

Poniższa tabela zawieta listę kombinacji przycisków do wykorzystania   podczas  gry. Będziemy sukcesywnie dodawać więcej kombinacji.

 Oprogramowanie instalacyjne (na PC) automatycznie będzie powiadamiało o nowej aktualizacji. Informacje o aktualizacjach  

można również sprawdzić na naszej stronie internetowej  www.tuact.com

Znaki specjalne stosowane w tabeli: 

 on), oznaczone są w tabeli jako

    yszy. 

          

   załki kierunków na klawiaturz

www.tuact.com

Funkcja Operacja Rezultat

 eadzone ( ) + 1 6 -1 0 0

Zmniejszenie eadzone ( ) + 1 6 -1 0 0

Zwiększenie  e adzone ( ) + 1 6 -1 0 0

Zmniejszenie  eadzone ( ) + 1 6 -1 0 0

( ) + 6 wybranie obszaru strefy

( ) + 5

( ) + 

( ) + 

 ( )  +  

( ) + 

( ) + 1

( ) + 4

( ) + 7

im own igh włącz/wyłącz ( ) + 1   włączone / wyłączone 

Zamiana Zamiana lewego pada z myszą ( ) + zamiana włączona/wyłączona

 P I

 P I

Przytrzymaj  przez 2 Sek  

( ) + 

Parowanie myszki z odbiornikiem ( ) + ta r t

Prędkość 
Myszy

Deadzone

Opcje 
strzelania

Ustawienia
Myszy

Parowanie

VenomX
TM

 Tabela komend możliwych do użycia podczas gry.

Wybór 
Profilu na obudowie nadajnika

    

by dowiedzieć się więcej na temat skrótów zapraszam

włączony/wyłączony



Wskaźniki LED

Sygnalizacja LED na myszy Venom-X

 
      Czerwony –    Aktualnie DPI ustawione jest na najwyższym poziomie
      Pomarańczowy –                                               Aktualnie DPI ustawione jest na średnim poziomie
      Zielony -                                Aktualnie DPI ustawione jest na niskim poziomie
      

Note:

                                 
                 Wartość DPI można zmieniać w oprogramowaniu instalacyjnym 

      LED miga powoli –            Połączenie bezprzewodowe zostało utracone; wykonaj ponownie procedurę połączenia
                                                       z odbiornikiem
      LED miga szybko –           Mysz jest w trybie parowania i czeka na sygnał z odbiornika
      Jasność LED –     Wskazuje poziom naładowania baterii

  Podś
      Efekt:    

     
      Efekt podświetlenia logo można włączyć lub wyłączyć przytrzymując przycisk “

Diody LED na Odbiorniku/Nadajniku

 
      Czerwona –   

 

      Świeci stale –                         Włączony
      Nagłe miganie –                   Transmisja danych
      Szybko miga –    Tryb parowania, oczekuje na drugie urządzenie

Tabela komend możliwych do użyci na myszy i klawiaturze z poza zestawu VenomX
TM

Funkcja Operacja Rezultat

F1 2  + KMG 1 6 -1 0 0

Zmniejszenie Deadzone F1 2  + KMD 1 6 -1 0 0

F1 1  + KMG 1 6 -1 0 0

Zmniejszenie ADS Deadzone F1 1  + KMD 1 6 -1 0 0

Obszar Deadzone F1 2  + S wybranie obszaru strefy

Wyznaczanie Deadzone F1 2  + C zaznaczenie obszaru strefy

Zwiększenie prędkości myszy F1 2  + zwiększenie prędkości o 0.2x

Zmniejszenie prędkości myszy F1 2  + zmniejszenie prędkości o 0.2x

Zwiększenie prędkości myszy (ADS) F1 1   +  zwiększenie prędkości o 0.2x

Zmniejszenie prędkości myszy (ADS) F1 1   + zmniejszenie prędkości o 0.2x

Włączenie/wyłączenie Auto-ogień F1 2  + lewy przycisk myszy właczony/wyłaczony

Auto-ogień/strzelanie seriami/góra F1 2  + serie 2->3->4->ciągły

Auto-ogień/strzelanie seriami/dół F1 2  + ciągły->4->3->2->Serie

Aim Down S igh włącz/wyłącz F1 1  + L ADS właczone / wyłaczone

Zamiana Zamiana lewego pada z myszą F1 1  + W ADS właczone / wyłaczone

Deadzone

Prędkość
 myszy

   Opcje
strzelania

Zwiększenie Deadzone

Zwiększenie ADS Deadzone



Gwarancja

Na produkt VenomX udzielana jest gwarancja producenta na okres jednego roku od chwili zakupu. W tym okresie producent
zobowiązauje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad objętych gwarancją poprzez naprawę lub wymianę wadliwego
komponentu zestawu. Jeśli wady występują należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawcą.

Info:   Tuact Corp. nie realizuje gwarancji bezpośrednio dla użytkowników.

Pomoc techniczna

Istnieje kilka sposobów w jakie użytkownik może uzyskać wsparcie techniczne:

    2. Napisać post na forum Tuact, zespół pomocy technicznej odpowie online

    3. Napisć wiadomość e-mail na adres: support@tuact.com  

    4. Odwiedzić stronę: www.tuact.com/support.html

Użytkownik może aktualizować oprgramowanie układowe (Firmware) odbiornika i myszy Venom-X. Aby znaleźć aktualizację 
trzeba uruchomić program instalacyjny, aktualizacje są wydawane od czasu do czasu. Program instalacyjny znajdzie

 wtedy użytkownik będzie mógł je poprać i wykonać aktualizację.
Użytkownik może również zrobić kopię zapasową aktualizacji na komputerze aby móc ją później przywrócić.

Mysz oraz kontroler WAND  wymaga parowania z odbiornikiem, dlatego że jednocześnie współpracuje tylko z jednym 
odbiornikiem.

urządzenia. Urządzenia są sparowane fabrycznie jeszcze przed wysyłką. Użytkownik nie musi parować urządzeń, chyba że:

śniej nie sparowane

Została wykonana próba podłączenia myszki lub kontrolera WAND do innego odbiornika

Sygnalizacja LED Venom-X W
      
      Świeci stale –                          Włączony
      Szybko miga –   W trybie parowania; oczekuje na drugie urządzenie
      Wolno miga –                         Połączenie bezprzewodowe utracone; ponów parowanie 
      Jasność LED -                           Wskazuje poziom naładowania baterii



Mysz

Transmisja danych:                       Podwójny tryb pracy: przewodowy lub bezprzewodowy
Wireless:                                           Pasmo 2.4GHz ISM
Max prędkość śledzenia:   150 IPS
Max przyspieszenie:      30g
Polling Rate:                   125 - 1000Hz (8ms – 1ms)
Szybkość klatek:             12000 fps ( Max )
Rozdzielczość:             400-8200 DPI 
Zakres detekcji:   0.5 - 3mm
Przyciski:            11 (8 akcji, 3 funkcyjne)
Waga:   120g – 150g regulowane 

Wand

Wireless:     Pasmo 2.4GHz ISM
Przyciski:               10 (9 akcji, 1 Funkcyjny)
Waga:                                                  70g – 115g regulowane

Odbiornik/Nadajnik

Wireless:     2.4GHz ISM band frequency hopping
Porty USB:                                          3x na przednim panelu , 1x na tylnym panelu
Obsługiwane platformy:               PS4, PS3, XBox360, XBox One and PC 
Obsługiwane urządzenia:             PC mysz/klawiatura, klawiatury Apple ; kontrolery PS4/PS3, kontroleryXBox One

                                 i przewodowe kontrolery kontrolery XBox360

Specyfikacja
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