VenomX4

TM

mouse controller combo
Instrukcja aplikacji Venom-X4 na Androida

Dziękujemy za zakup produktu Venom-X4. Zanim zaczniesz używać aplikacji "Android App" do
konfigurowania Venom-X4 zapoznaj się z poniższą instrukcją.
Kontroler Venom-X4 może być konfigurowany na dwa sposoby:
1. Przewodowo - przez aplikację komputerową podłączając urządzenie bezpośrednio do PC.
2. Bezprzewodowo - korzystając z sieci WiFi i aplikacji Tuact Venom-X4 Android App.
Metoda bezprzewodowa obejmuje tylko opcje używane w trakcie gry - mapy przycisków, wybór
profilu, ustawienia szybkości działania. Jeśli chcesz mieć dostęp do wszystkich ustawień jak,
np. aktualizacja urządzenia, musisz skorzystać z metody przewodowej i aplikacji komputerowej.
Dzięki aplikacji "Android App" możesz zmieniać konfigurację Venom-X4 podczas gry.
INFO: Zaleca się przeprowadzenie pierwszej pełnej konfiguracji za pośrednictwem komputera PC.
INFO: aplikacja "Venom-X4 Android App" wymaga zainstalowanego systemu Android 4.0 lub wyższego.

Aplikację "Android App" możesz pobrać ze strony:
www.tuact.com/software/VenomX4-App-Installer.apk
Możesz też zeskanować kod QR.
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Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją

Zanim zaczniesz korzystać z aplikacji mobilnej musisz skonfigurować swój smartfon. Smartfon
musi mieć połączenie z internetem aby móc pobrać profile i inne niezbędne składniki aplikacji.
Ze względu na ilość pobieranych danych preferujemy łączność przez WiFi.
Powinineś też włączyć opcję w telefonie "zezwalaj na instalowanie aplikacji z nieznanych
źródeł". Aplikacja nie jest dostępna w sklepie Google Play, więc włączenie tej opcji jest
niezbędne do zainstalowania aplikacji.

Po zainstalowaniu aplikacji uruchamiamy ją na
swoim smartfonie. Na początku zobaczysz ekran
powitalny. W czasie gdy ekran będzie wyświetlony
aplikacja sprawdzi dostępność nowych profili i
aktualizacji, łącząc się z serwerem Tuact.
Sprawdzi też połączenie z WiFi. Cała operacja
może zająć kilka minut w zależności od prędkości
połączenia internetowego.
Przy każdym włączeniu aplikacji będzie ona
sprawdzała stan połączenia z WiFi oraz dostępne
aktualizacje na serwerze Tuact.

Jeśli nowa wersja aplikacji pojawi się, wyświetli się komunikat z pytaniem czy wyrażasz zgodę
na instalację aktualizacji, możesz potwierdzić lub zignorować.
Jeśli aplikacja znajdzie nowe profile lub ich aktualizacje ściągnie je automatycznie bez pytania.
W końcowym etapie uruchamiania aplikacja przejdzie w tryb wyszukiwania Venom-X4
Transceiver w naszej sieci WiFi i połączy się z nim gdy Transceiver będzie w trybie WiFi.
INFO: Przed uruchomienim aplikacji włącz tryb WiFi na Transceiver'rze, zapewni to szybkie i bezproblemowe połączenie.

Jak włączyć tryb WiFi na Transceiver'rze:
Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę ten
przycisk aby wejść w tryb WiFi.

Pulsująca niebieska dioda LED oznacza że tryb
WiFi jest włączony.

Ponowne naciśnięcie przycisku
spowoduje wyjście z trybu WiFi.
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Gdy aplikacja połączy się z WiFi oraz z Transceiver'em,
otworzy się strona wyboru profilu.
Aplikacja wczyta wszystkie profile zapisane w pamięci
Transceiver'a i wyświetli je w górnej części okna
“Profiles”. Kolor identyfikujący profil będzie zaznaczony
nad obrazkiem gry.
W dolnej części okna "Profiles" jest wyświetlona lista
gier “Game List”. Pokażą się tu wszystkie tytuły które
były wcześniej ściągnięte na smartfon, przesuwaj
tytuły góra, dół aby odszukać ten który potrzebujesz.
Poniżej przedstawiona jest procedura przypisania
profilu do danego koloru. Trzeba to zrobić przed
przejściem do zakładki "Layout":
1. Dotknij profilu z kolorem, który chcesz zmienić w
górnej cz ęści okna.
2. Teraz dotknij wybraną grę na liście gier w dolnej
części okna, pokaże się okno na którym dotykamy
przycisk “Add”.
3. Powtarzaj kroki od 1 do 2, aż przypiszesz wszystkie
profile, które potrzebujesz. Dotknij profil który
chcesz dalej konfigurować.
4. Naciśnij przycisk “>” aby przejść do następnej
strony konfiguracji.
INFO: Przenoszenie profilu bezpośrednio między kolorami nie jest możliwe. Należy do każdego z profili wybrać grę z listy gier.
Ważna informacja:
Lista gier jest zapisana w pamięci smartfona. Czasami aplikacja pokaże komunikat "check Tuact’s server" co oznacza, że
szuka dostępnych aktualizacji, jeśli je znajdzie, ściągnie i zapisze w pamięci. Ze względu na ewentualne koszty transmisji
danych sugerujemy włączenie WiFi przed uruchomieniem aplikacji.
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Konfiguracja

Na stronie ustawień logo platformy oraz ikona gry będą
wyświetlane na dole okna.
Przesuwając widoczne suwaki dokonujesz zmiany
ustawień poszczególnych opcji (dokładny opis opcji
znajduje się niżej).
Dotknij zakładki “Configuration”
przełączyć stronę.

lub

“Layout”

aby

Gdy zakończysz konfigurację dotknij przycisku "SAVE"
aby potwierdzić i zapisać wybrane ustawienia w
Transceiver'rze.
INFO: Przycisk "SAVE" i zakładki "Configuration" i "Layout" to to
samo, naciśnij w dowolnym pustym miejscu aby zapisać ustawienia.

Mouse Speed:
Venom-X4 ma możliwość zwiększenia prędkości poruszania się w grze, służy do tego
suwak “Mouse Speed”. Współczynnik zwiększenia (mnożnik) widoczny jest po lewej stronie
suwaka.
Możliwy zakres wartości: od 1.0 do 6.0.
Ważna informacja
Można też ustawić czułość kontrolera w menu gry. Zalecane jest ustawienie najwyższej wartości aby zachować
precyzję Venoma a jednocześnie jeszcze bardziej zwiększyć szybkość myszki.

Aim Down Sight Speed:
Gdy używamy broni, chcemy szybko i dokładnie namierzyć cel, możemy zwiększyć
współczynnik szybkości "Aim Down Sight", nie zmieniając przy tym ogólnej szybkości
myszy.
Przesuwając suwak można zmieniać prędkość ADS:
. Zwiększanie śledzenia - prędkość ADS więcej o 0.1
. Zmniejszanie śledzenia - prędkość ADS mniej o 0.1
Możliwy zakres wartości: od 0.5 do 2.5.
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Y/X Axis Ratio
Tutaj możesz zmienić stosunek prędkości ruchu myszki względem osi. Prędkość ruchu
jest wyrażona stosunkiem Y/X. Na przykład: ustawiając wartość X/Y na 1,4 przy
ruchu myszką jednocześnie w prawo i do góry postać będzie poruszała się o 1,4 razy
szybciej w górę niż w prawo.
Możliwy zakres wartości : od 0,5 do 2,5
Speed Up Factor:
Speed Up to kolejna opcja zwiększenia szybkości myszy. Za jej pomocą zwiększymy
(pomnożymy) wartości "ADS" i "Mouse Speed" o wartość, którą ustawimy. Różnica
polega na tym, że to przyspieszenie włączamy przyciskiem i do puki będziemy trzymać
przycisk do puty będzie ono włączone. Opcja ta może się przydać gdy jesteśmy w
samochodzie, samolocie lub musimy bardzo szybko się poruszać.
Możliwy zakres wartości: od 2 do 15.

Opcja "Auto Fire":
Opcja "Auto Fire" jest również nazywana "Rapid Fire". Opcji tej można używać jeśli w
grze posiadamy półautomatyczną broń a chcemy używać jej jak automatycznej.

Burst Fire:
Gdy "Auto Fire" jest włączony, można użyć strzelania seriami tzw. "Burst Fire". Broń
może strzelać seriami 2-4 po każdym naciśnięciu przycisku. Wybrać możemy 2, 3
lub 4 strzały. Jest jeszcze opcja “Full” gdy ją wybierzemy broń będzie strzelała tak
długo jak długo będzie naciśnięty przycisk.
Fire Rate:
Szybkość strzelania może być ustawiona w zakresie od 2 do 10 strzałów na sekundę.
INFO: rzeczywista szybkość strzelania uzależniona jest też od broni z której korzystasz. Niektóre bronie mogą nie osiągnąć
ustawionej prędkości. Wynika to z ich maksymalnej prędkości przeładowania ustawionej w grze. Nie jest to problem
wynikający z VenomX a z ograniczenia w grze.

Aim Down Sight Lock (ADS Lock):
Zaznaczjąc tą opcję, ADS będzie ciągle włączony. Nie ma więc potrzeby włączania go
podczas rozgrywki.
INFO: W przypadku gdy gra ma funkcję Aim Down Sight, funkcja ta w VenomX musi być wyłączona.
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Mapa przycisków
Dotknij zakładki “Layout” aby przejść do konfiguracji mapy
przycisków.
Jako, że Venom-X4 współpracuje z konsolą jak oryginalny
kontroler musi mieć przypisane swoim przyciskom funkcje
przycisków oryginalnego kontrolera.
W Venom-X4 można zapisać dwa zestawy map przycisków,
Map1 i Map2, które są aktywne w tym samym czasie.
Map1 i Map2 działają równocześnie i dzięki nim przypisuąc
do tego samego przycisku dwie funkcje (jedną jako Map1 a
drugą jako Map2) naciśnięcie go spowoduje wykonanie
dwóch tych funkcji jednocześnie. Jeśli nie potrzebujesz tej
opcji Map2 można pozostawić puste.
INFO: Każdy gotowy profil ma zaprogramowaną tylko jedną mapę przycisków.

Podczas przypisywania używane są trzy ikony urządzeń:
. Inna mysz
. Klawiatura
. Urządzenie Venom-X4 (mysz Venom i Wand)
W kolumnie po lewej stronie ekranu pokazane są
przyciski kontrolera. W środkowej i prawej
kolumnie Map1 i Map2; wybieramy przyciski
które chcemy aby im odpowiadały.
Poniżej opisana jest procedura przypisywania:
1. Dotknij pole wyboru przycisku w kolumnie Map1
lub Map2, zobaczysz komunikat “Press one key...”
teraz aplikacja czeka na wybranie przycisku, który
ma zostać przypisany.
2. Kliknij klawisz na myszce Venom, innej myszce
lub klawiaturze podłączonej do Transceiver'a aby
przypisać dany przycisk. Nazwa przycisku i ikona
urządzenia pojawią się w polu przycisku.
3. Powtarzaj kroki od 1 do 2 do momentu
przypisania wszystkich wybranych przycisków.
Jeśli nie chcesz przypisywać przycisków w kolumnie
Map2 pozostaw ją pustą.

Przycisk Clear: Wyczyści wszystkie przypisane pola.
Jeśli chcesz przywrócić domyślne ustawienia mapy przycisków wróć do wyboru profilu i
wybierz go ponownie z listy gier.
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Informacje odnośnie niektórych przycisków specjalnych "Special Buttons"
Rolka myszki góra/dół:
Rolkę myszki można przypisać przyciskom oryginalnego kontrolera jako dodatkowa opcja.
Note: Rolka domyślnie nie jest przypisana do żadnej funkcji.

Speed Up Definition:
Speed Up jest funkcją specjalną służącą do zwiększenia prędkości poruszania się. Funkcja
ta działa tylko na niektórych przyciskach. Fabrycznie funkcja przypisana jest przyciskowi G8
na myszce.
Motion Mapping:
Venom-X4 Wand posiada funkcję "motion". Jest to nic innego jak reakcja na ruch
WAND'em. Funkcja "motion" podobnie jak przyciski jest konfigurowalna i można jej
przypisać inne zadania. Jeśli do opcji "Motion Map" nie przypiszemy żadnych funkcji WAND
będzie działał jak normalny kontroler. Jeśli jednak przypiszemy jakieś funkcje odpowiednim
ruchem WAND'em będziemy mogli ją włączyć (np. kucnąć, lekko pochylając WAND w
prawo).
Domyślnie funkcji "Motion" przypisane jest standardowe sterowanie (jak w oryginalnym
kontrolerze).

Przypisywanie dodatkowych przycisków myszy na innych urządzeniach niż VenomX4 Mouse:
Niektóre myszki posiadają dodatkowe przyciski specjalne. Jeśli tym przyciskom można
przypiać funkcje klawiatury to mogą one być zdefiniowane w jako klawiatura. Można
dopasować im funkcje, które zostały wcześniej przypisane w ich własnym oprogramowaniu.
Przycisk SAVE: naciśnij aby zatwierdzić i zapisać konfigurację oraz mapę
przycisków w pamięci Transceiver'a.

INFO: Naciśnięcie przycisku “SAVE” spowoduje zapisanie profilu (ustawień+mapy przycisków) tylko tego na którym
aktualnie pracujesz. Jeśli chcesz zapisać inne profile należy wrócić do strony wyboru profilu i wybrać kolejny po czym
dokonać ustawień i zapisać go.
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Ustawienia WiFi

Dotknij ikonkę menu, wybierz “WiFi”. Zostanie wyświetlona
strona konfiguracji “WiFi”.
Urządzeniu Venom-X4 Transceiver można przypisać 999
nazw SSID. Każdy Transceiver ma fabrycznie przypisaną
nazwę SSID. Zmiana tej nazwy jest konieczna tylko w
sytuacji jeśli w jednej sieci WiFi będzie inne urządzenie o
tej samej nazwie SSID. Jest to na tyle unikalna sytuacja,
że zdażyć się może jeśli posiadamy więcej niż jeden
Transceiver. W takim przypadku musimy dopilnować aby
nie miały takiej samej nazwy SSID.
Nazwa SSID dla Venom-X4 musi być w formacie
“Venom-X4_NNN”, gdzie “Venom-X4_” nie można zmienić,
natomiast za “NNN” można wpisać dowolną liczbę.
Zamiast "NNN" wpisujemy numer inny niż widniejące już
w sieci WiFi, na koniec dotykamy przycisk “OK” aby
zatwierdzić zmiany.
Po zmianie nazwy SSID, Venom-X4 Transceiver musi
zostać zrestartowany, w tym celu odłączamy i ponownie
podłączamy kable USB Transceivera.

Strona o tej aplikacji "About this App"

Na stronie "About", wyświetlana jest wersja aplikacji
oraz data ostatniej aktualizacji.
Aplikacja Venom-X4 sama sprawdza dostępność nowej
wersji aktualizacji na stronie startowej. Jeśli nowa wersja
zostanie odnaleziona będziesz mógł zdecydować czy
chcesz ją zainstalować czy zignorować.
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Pomoc techniczna
Jeśli masz pytania na które nie znalazłeś odpowiedzi w tej instrukcji, możesz się z nami
skontaktować: Tuact Support Team at: support@tuact.com.
Zachęcamy też do kontaktu z polskim dystrybutorem: sklep@games-box.pl; www.games-box.pl

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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