
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

HERNÁ KLÁVESNICA



ÚVOD
Ďakujeme, že ste si zakúpili hernú klávesnicu Viper V730. Táto klávesnica je vybavená mechanickými spínačmi Kailh Brown pre 
plynulý lineárny pocit a tichú prevádzku. K ďalším funkciám klávesnice patria N-key rollover (NKRO), anti-ghosting, multimediálne 
klávesy, šesť LED tlačidiel so svetelnými efektmi a vstavané ovládacie prvky na nastavenie piatich vlastných profilov osvetlenia.

Kostra z leteckého hliníka predstavuje odolnú a pevnú platformu klávesnice V730, ktorá si poradí so všetkými prekážkami. Nastaviteľné 
nožičky a široká vstavaná opierka na dlane sú navrhnuté tak, aby sa používateľ cítil pohodlne aj po dlhých hodinách hrania.

HERNÁ



FUNKCIE A TECHNICKÉ 
ŠPECIFIKÁCIE
• 100 % mechanické spínače Kailh Brown
• N-key rollover a anti-ghosting
• Klávesy s LED podsvietením
• 5 profilov osvetlenia
• 6 LED tlačidiel s efektmi osvetlenia
• 8 multimediálnych ovládacích klávesov
• Kostra z leteckého hliníka

OBSAH BALENIA
• Herná klávesnica Viper V730
• Príručka pre rýchly štart
• Nálepka Viper

OVLÁDACIE KLÁVESY OSVETLENIA

KOSTRA Z LETECKÉHO HLINÍKA 

104 KLÁVESOV  
ROLLOVER 
ANTI-GHOSTING

OPIERKA NA DLANE

5 PROFILOV OSVETLENIA

100 % SPÍNAČE 
KAILH BROWN



INŠTALÁCIA HARDVÉRU



INŠTALÁCIA
INŠTALÁCIA HARDVÉRU
Pripojte klávesnicu do USB portu počítača. Počkajte 5 – 10 sekúnd, kým počítač nerozpozná klávesnicu.



SKRATKY KLÁVESNICE



MULTIMEDIÁLNE KLÁVESY

FN + 1
PREHRAŤ/POZASTAVIŤ 

FN + +3
PREDCHÁDZAJÚCA 
SKLADBA

FN + +5
ZAPNUTIE PREHRÁVAČA

FN + +2
ZASTAVIŤ

FN + +4
NASLEDUJÚCA SKLADBA

FN + +6
STLMIŤ

FN + +7
ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ

FN + +8
ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ



REŽIMY NAHRÁVANIA PODSVIETENIA



Po stlačení klávesov FN + F12 začnú 
blikať klávesy F1 – F5, čo znamená, že sú 
pripravené na nahranie vlastnej konfigurácie 
klávesov. V tomto blikajúcom stave vyberte 
ľubovoľný z klávesov F1 – F5 na priradenie 
konfigurácie.

Stlačením ľubovoľného tlačidla v režime 
nahrávania ho rozsvietite a pridáte do vlastného 
profilu osvetlenia.

Ak napríklad vyberiete klávesy WASD, tieto klávesy 
sa rozsvietia. To znamená, že klávesy boli nahraté 
a priradené k zvolenému klávesu „F“.

Po skončení nahrávania znova stlačte klávesy FN + 
F12 na uloženie vašich vlastných profilov.

Podľa potreby zopakujte predchádzajúce kroky na 
dokončenie nahrávania ďalších vlastných profilov.

Stlačením klávesov FN + F1 až F5 aktivujte želaný 
vlastný profil.

REŽIMY NAHRÁVANIA PODSVIETENIA
Nahrávajte a ukladajte vlastné LED profily

NAHRÁVANIA



SVETELNÉ EFEKTY



REŽIMY RADAR/VLNA
Stlačte klávesy FN + F6 na striedavé prepínanie medzi režimami

REŽIM VLNA
Cez klávesnicu prechádza zľava doprava svetelná vlna.
Ak chcete zmeniť smer vlny, stlačte klávesy FN + šípka doľava. Vlna 
bude prechádzať sprava doľava. Ak chcete znova zmeniť smer vlny na 
smer zľava doprava, stlačte klávesy FN + šípka doprava.

REŽIM RADAR 
Ak chcete zmeniť vzor vlny na vzor radaru, podržte stlačený kláves FN 
a dvakrát stlačte kláves F6. Pri stlačení klávesov FN + šípka doľava sa 
bude vzor radaru posúvať v protismere hodinových ručičiek a pri stlačení 
klávesov FN + šípka doprava sa bude vzor radaru posúvať v smere 
hodinových ručičiek.

FN + DOĽAVA 
Posun vzoru radaru v protismere hodinových ručičiek

FN + DOPRAVA
Posun vzoru radaru v smere hodinových ručičiek

FN + DOPRAVA
Zmena smeru vlny na smer zľava doprava

FN + DOĽAVA
Vlna bude prechádzať sprava doľava



REŽIM PRUHOV
Stlačte klávesy FN + F7 na striedavé prepínanie medzi režimami

REŽIM PRUHOV BEZ PODSVIETENIA
Zo stredu klávesnice bude do oboch strán smerovať svetelný pruh bez 
podsvietenia.

FN + F7
Prúdenie na obe strany

FN + F7 (dvakrát)
Pridá podsvietenie celej klávesnice

(DVAKRÁT) REŽIM PRUHOV S PODSVIETENÍM
Podržaním klávesu FN a stlačením klávesu F7 dvakrát pridáte podsvietenie celej 
klávesnice so svetelným pruhom.



REŽIM ŽBLNKANIA

REŽIM ŽBLNKANIA
Pri stlačení ľubovoľného klávesu sa svetelný efekt rozšíri do všetkých smerov, čo vytvára efekt žblnkania.

FN + PgUp 
Zrýchli režim žblnkania

FN + PgDn
Spomalí režim žblnkania



REŽIMY ŠPIRÁLY
Stlačte klávesy FN + F9 na striedavé prepínanie medzi režimami

REŽIM ŠPIRÁLY
Vzor osvetlenia sa začne vľavo hore a vinie sa do stredného radu.

FN + PgUp
Zrýchli režim špirály

FN + PgDn
Spomalí režim špirály



REŽIM DAŽĎOVEJ KVAPKY/REAKČNÝ REŽIM
Stlačte klávesy FN + F10 na striedavé prepínanie medzi režimami

REAKČNÝ REŽIM
Pri stlačení ľubovoľného klávesu sa tento kláves rozsvieti a potom zhasne.

FN + PgUp
Zrýchli zhasínanie v reakčnom 
režime

FN + PgDn
Spomalí zhasínanie v reakčnom režime



REŽIM DÝCHANIE/STATICKÝ REŽIM
Stlačte klávesy FN + F11 na striedavé prepínanie medzi režimami

REŽIM DÝCHANIE
Celá klávesnica sa rozsvieti a následne zhasne.

FN + PgUp 
Zrýchli režim dýchania

FN + PgDn
Spomalí režim dýchania

(DVAKRÁT) STATICKÝ REŽIM
Podržaním klávesu FN a stlačením klávesu F11 dvakrát rozsvietite celú 
klávesnicu.



RÝCHLOSŤ A JAS



REŽIMY RÝCHLOSŤ/JAS
Stlačte klávesy FN + PG na striedavé prepínanie medzi režimami

RÝCHLOSŤ
Stlačte klávesy FN + Page Up na zrýchlenie vzorov osvetlenia 
a FN + Page Down na spomalenie vzorov osvetlenia.

OSVETLENIA
Stlačte klávesy FN + + na zvýšenie jasu LED kontroliek a stlačte klávesy FN + - na 
zníženie jasu zo 100 % na 0 a zhasnutie.

FN + PgUp
Zrýchli osvetlenie

FN + PgDn
Spomalí osvetlenie

FN + (-/+)
Zvýši/zníži jas



OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ



OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ
Stlačte klávesy FN + Pause na striedavé prepínanie medzi režimami

VYNULOVAŤ
Stlačením klávesov FN + Pause Break na 3 sekundy obnovíte predvolené výrobné nastavenia klávesnice.

FN + Pause
Pri stlačení klávesov FN + Pause prestane klávesnica reagovať na 3 sekundy a následne sa resetuje.



FCC a právne upozornenia:
Toto zariadenie bolo otestované a klasifikované tak, že spĺňa limity digitálneho zariadenia triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC (Federal Communications Commission – 
Federálna komisia pre komunikáciu). Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie vytvára, využíva a 
môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiových spojení.

Nezaručujeme však, že v konkrétnej inštalácii nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, ktoré možno rozpoznať 
vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi odporúčame pokúsiť sa o odstránenie rušenia vykonaním jedného z nasledujúcich opatrení:

• presmerovanie alebo premiestnenie prijímacej antény,
• zväčšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom.
• Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je okruh, ku ktorému je pripojený prijímač.
• Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

UPOZORNENIE FCC:
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a 2) Toto zariadenie musí prijať akékoľvek zachytené rušenie vrátane rušenia, ktoré môže viesť k neželanému fungovaniu.

VÝSTRAHA FCC:
• Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržanie súladu, by mohli viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia.
• Toto zariadenie a jeho antény nesmú byť umiestnené alebo pracovať spoločne s ľubovoľnou inou anténou alebo vysielačom.

Logo „P“ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Patriot 
Memory, LLC

HERNÁ


