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PODLOŽKA POD MYŠ VIPER LED

Používateľská príručka

Prehľad

1. Povrch z pevného polyméru (s LED a logom Viper) 
2. Panel podsvietenia (s 6 vymeniteľnými efektmi podsvietenie LED)
3. Vysoké gumové pozadie pre protišmykový výkon
4. Micro USB konektor
5. USB kábel (so spínačom Režim 1 a Režim 2)
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Herná myš Viper LED
Používateľská príručka
Rozmery: 14x21 cm
Kryt
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Úvod

Ďakujeme za zakúpenie podložky pre hernú myš Viper LED. 
Podložka pre myš Viper LED je navrhnutá tak, aby dopĺňala 
vašu vysoko kvalitnú hernú myš.

Táto podložka pod myš je vyrobená z vysoko výkonného 
polymérového materiálu, ktorý poskytuje trvanlivý, hladký 
povrch, ktorý maximalizuje výkon vašej špičkovej hernej myši. 
Vysoká priľnavosť gumovej podložky pokrýva celý povrch 
a zaručuje nekĺzavý výkon počas intenzívnych herných stretnutí.

Viper RGB herná podložka pre myš obsahuje 6 LED svetelných 
zón, ktoré poskytujú nepretržité podsvietenie okolo celej 
podložky pod myš. Používatelia si môžu vybrať zo 6 rôznych 
svetelných efektov LED, aby prispôsobili nastavenie svojich hier.

Vlastnosti:
‧Podsvietenie LED po celej podložke
‧Vysoko výkonný polymerový povrch
‧Nízky profil, veľký formát, profesionálny design
‧Vysoké gumové pozadie pre protišmykový výkon

Obsah balenia:
‧Podložka pod hernú myš*1
‧Kábel*1
‧Používateľská príručka*1 

Inštalácia hardvéru
Pripojte kábel Viper LED na ľubovoľný systémový port USB, adaptér 
nabíjania USB alebo sieť napájania. Nie je potrebná žiadna inštalácia 
ovládača alebo softvéru.  

Funkcie
Použite SW1, ktorý sa nachádza najbližšie k podložke pod myš, a vyberte 
farbu; viacfarebnú, azúrovú, žltú, zelenú, tealovú, modrú alebo ružovú.

Používajte SW2 na umiestnení na regulátore na zmenu funkcií svetelných 
režimov:  
1.  Vetranie
2.  Postupný radar, v smere hodinových ručičiek
3.  Postupný 
4.  Postupný radar, proti smeru hodinových ručičiek
5.  Postupné vetranie
6.  Statický
7.  Vyp.

Podložka pre myš Viper LED je kompatibilná pre zariadenia Windows® OS 
alebo Mac® OS X.

FCC a právna ustanovenia:

Toto zariadenie bolo otestované a zistilo sa zodpovedajúcim limitom stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B, v súlade 
s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby zabezpečili primeranú ochranu pred škodlivými interferenciami 
v rezidenčných inštaláciách. Toto zariadenie generuje a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a v prípade, že nie je 
inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Ak toto zariadenie 
spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, 
odporúčame používateľovi, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným z nasledujúcich opatrení:

• Preorientovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
• Zvýšiť rozstup medzi zariadením a prijímačom.
• Pripojiť zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než na ktorý je prijímač pripojený.
• Obrátiť sa na predajcu alebo skúseného technika o pomoc.

FCC UPOZORNENIE: 
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: 
Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a 2 Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane 
rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku. 

FCC UPOZORNENIE:
• Akékoľvek zmeny alebo zmeny, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, 

môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku tohto zariadenia.
• Toto zariadenie a jeho anténa(y) nesmú byť umiestnené spoločne so žiadnou inou anténou alebo vysielačom.

Bezpečnostné pokyny:

Aby sa pri použití slúchadiel Viper V360 dosiahlo maximálnej bezpečnosti, navrhujeme, aby ste prijali nasledujúce opatrenia:

1. Ak by došlo k problémom s riadnym ovládaním zariadení a odstraňovanie problémov nebude fungovať, zariadenie 
odpojte, prejdite na ww.patriotmemory.com a vyžiadajte si podporu. Nepokúšajte sa vykonať servis alebo opravu zariadení 
sami.
2. Zariadenie nerozoberajte (došlo by k zrušeniu záruky) a nepokúšajte sa ho používať za abnormálneho napätia.
3. Zariadenie uchovajte mimo vlhkosť alebo kvapaliny. Zariadenie používajte v rámci konkrétneho rozsahu teplôt 0 °C (32 °F) 
až 40 °C (104 °F). Pokiaľ teplota prekročí tento rozsah, zariadenie odpojte a vypnite a nechajte teplotu stabilizovať na normálnu 
úroveň. 

Logo „P“ je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Patriot Memory, LLC.

Všetky práva vyhradené. Patriot Memory, a logo Patriot Memory sú registrované ochranné známky Patriot Memory. 
Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich vlastníkov. Spoločnosť Patriot nepreberá zodpovednosť za chyby, 
ktoré sa mohou objaviť v tomto návode. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú vám alebo 

tretej strane v dôsledku zlého používania nášho produktu. Informácie sa môžu kedykoľvek zmeniť bez 
predchádzajúceho oznámenia.


