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mouse controller combo

Instrukcja oprogramowania

VenomX4 . Prosimy przeczytać poniższą instrukcję przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia VenomX4 .
Dziękujemy za wybór produktu

TM

TM

Wprowadzenie

VenomX4

TM

Kontroler Tuact Venom-X4 składa się z trzech urządzeń -- myszki o bardzo wysokich
parametrach pracy, lewego kontrolera WAND i Transceiver'a.
Venom-X4 jest urządzeniem, które w pełni można dostosować do swojego stylu gry. Można
wgrać do niego mapy przycisków oraz skonfigurować i zapisać 6 różnych zestawów
ustawień zwanych profilami. Profile można zmieniać w trakcie gry.
Aby mieć możliwość zmiany ustawień i tworzenia oraz zapisywania nowych profili potrzebna
będzie aplikacja którą można znaleść pod tym linkiem:
www.tuact.com/software/VenomX4-Setup-installer.exe.
Aplikacja należy do grupy aplikacji tzw. “green” lub "portable" czyli nie wymaga instalacji,
dodatkowych sterowników i poprzez usunięcie jednego pliku całkowicie usuniemy ją z PC.
Aplikacja działa na Windows XP, Windows 7, 8 and 10.
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Przygotowanie urządzenia do pracy z aplikacją

Przed uruchomieniem aplikacji po raz pierwszy, należy podłączyć Venom-X4 Transceiver oraz
myszkę do komputera (w trybie PC), system automatycznie wykryje urządzenie i zainstaluje
odpowiedni sterownik. System musi zainstalować oddzielne sterowniki dla myszki i oddzielnie
dla Transceiver'a. Jeśli system pokaże komunikat o urządzeniu gotowym do pracy będzie
można uruchomić aplikację.
Sposób w jaki należy podłączyć Venom-X4 Transceiver:
1. Upewnij się, że do Transceiver'a nie jest podłączony żaden kontroler.
2. Podłącz Transceiver do jednego z portów USB używając do tego celu kabla Micro
USB z zestawu.Windows zainstaluje potrzebny sterownik automatycznie.
Sposób w jaki należy podłączyć Venom-X4 Mouse:
1. Podłącz mysz do jednego z portów USB w swoim PC.
2. Windows zainstaluje potrzebny sterownik automatycznie.
INFO: Zanim uruchomisz aplikację zaczekaj aż system Windows zakończy instalację sterowników
jeśli aplikacja zostanie uruchomiona przez zainstalowaniem sterowników może nie wykryć poprawnie urządzenia.
INFO: Venom-X4 Transceiver i Mouse mogą być podłączane razem lub oddzielnie do komputera PC.

Menu główne aplikacji
Menu główne składa się z siedmiu pozycji:

. Platforma PlayStation 4
. Platforma PlayStation 3
. Platforma Xbox One
. Platforma XBox 360
. Komputer PC z Windows
. Myszka Venom-X4
. Aktualizacja oprogramowania Venom-X4
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Wybieranie Profili

Venom-X4
zapisuje
konfigurację
ustawień
oraz
mapę
przycisków
(Layout) jako tzw. profil. Zapisać może
do 6 profili dla każdej z platform,
zapisane profile przechowywane są w
pamięci
Transceiver'a. Identyfikacja
aktualnie wybranego profilu odbywa się
poprzez kolor diody LED:
– Czerwony, Niebieski, Pomarańczowy,
Błękitny, Fioletowy i Zielony.
Kolory diody przypisujemy w aplikacji
wybranym przez siebie profilom - jak
pokazano na obrazku. Podczas gry
można
przełączać
się
pomiędzy
zaprogramowanymi
profilami,
naciskając
przycisk
"Profile"
na
Transceiver'rze.
Po kliknięciu w kolorowy prostokąt "Profile Select" pokaże się nowe okno wybieramy w nim
kolor profilu, który aktualnie chcemy skonfigurować.
Po wybraniu koloru wybieramy opcję "Manufacture". Teraz możemy teraz wybrać jeden z
gotowych profili lub go zmodyfikować tworząc w ten sposób własny. Własny profil możemy
zapisać na dysku aby w przyszłości można było ponownie z niego skorzystać. Zmiany ustawień
w wybranym profilu dokonujemy zarówno na zakładce "Configuration" jak i "Layout".
Tuact oferuje gotowe profile do popularnych gier. Profile te mogą być dowolnie zmieniane
przez użytkownika zaraz po ściągnięciu ich z serwera producenta; robi się to za pomocą
przycisku "Download" ze strzałką w dół i poziomą kreską, obok nazwy profilu.
INFO: Komputer musi mieć dostęp do internetu aby ściągnąć profile.

Opcja “Local File” służy do wybrania profilu zapisanego na PC. Aby tego dokonać wybieramy
"Local File" następnie klikamy w ikonkę
i wyszukujemy plik profilu który nas interesuje.
Jeśli chcemy zapisać stworzony lub zmodyfikowany przez siebie profil klikamy w ikonkę
"Save".
Każdy kolor profilu jest oznaczony tytułem gry, tytuł jest taki sam jak nazwa pliku z profilem.
Jeśli zmienimy nazwę pliku profilu zapisanego na PC i wczytamy go ponownie do aplikacji to
zmieni się również nazwa (tytuł) na kolorze profilu.
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Zaczynamy konfigurację

Jeśli chcesz dostosować jeden z gotowych profili do swoich preferencji możesz to
zrobić w zakładkach “Configuration”, którą opisujemy poniżej oraz "Layout" która
opisana jest w rozdziale "Mapa przycisków".
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

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.
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Aim Down Sight Speed (ADS):
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.
Speed Up Multipliar:
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.

Ważna informacja:
Można też ustawić czułość kontrolera w menu gry. Zalecane jest ustawienie najwyższej wartości aby zachować
precyzję Venoma a jednocześniejeszcze bardziej zwiększyć szybkość myszki.

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.

Opcja 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 ustawiana 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 ustalonej prędkości. Wynika to z ich maksymalnej prędkości przeładowania ustawionej w grze. Nie
jest to problem wynikający z VenomX a z ograniczeń w grze.
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Aim Down Sight 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.

Mapa przycisków

Aby rozpocząć przypisywanie przycisków danym funkcjom kliknij w zakładkę "Layout":

Możemy tutaj przypisywać przyciski różnym funkcjom. 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 są do wyboru trzy typy urządzeń:
. Inna mysz
. Klawiatura
. Urządzenie Venom-X4 (mysz Venom i Wand)
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Przypisujemy przycisk:
1. Wybierz Map1 lub Map2.
2. Wskaż kursorem pole przycisku, pokaże się
dodatkowe okno z wyborem urządzenia.
3. Wybierz odpowiednie urządzenie naciskając
na ikonę która je przedstawia, następnie z
rozwijanej listy wybierz funkcję którą chcesz
przypisać wybranemu wcześniej przyciskowi
kontrolera.
4. Kliknij OK aby potwierdzić lub X aby anulować
wybór i zamknąć okno.
Przycisk Reset: Resetuje wszystkie zdefiniowane pola.
Jeśli chcesz powrócić do ustawień fabrycznych mapy przycisków, kliknij przycisk "Profile
Donwload" aby załadować profil na ponownie.
Definiowanie rolki myszki góra/dół:
Rolkę myszki można przypisać przyciskom oryginalnego kontrolera jako dodatkowa opcja.
Note: Rolka domyślnie nie jest przypisana do żadnej funkcji.

Speed Up Defination:
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.
Funkcja Motion (reakcja na ruch):
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).
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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.

PC SETUP

Aby przypisać funkcje do przycisków Veom-X4 Wand należy:
1. Przejść do zakładki PC SETUP i kliknąć pole przycisku
2. Gdy pole jet podświetlone możemy nacisnąć przycisk na klawiaturze który chcemy
przypisać do WAND'a. Możliwe jest też naciśnięcie i przypisanie kombinacji przycisków.

Przycisk Reset:

Czyści wszystkie zapisane ustawienia

Przycisk Default:

Przywraca fabryczne ustawienia dla wybranego profilu.

Load Layout From File:

Wyszukujemy zapisaną na dysku konfiguracje i odtwarzamy ją

Save Layout to File:

Zapisujemy ustawioną konfiguracje na PC
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Ustawienia myszki

Gdy korzystamy z Venom-X4 na PC, boczne przyciski myszki Venom-X4 działają jak
klawiatura. Należy podłączyć myszkę Venom-X4 bezpośrednio do komputera aby korzystać z
tych przycisków i przypisywać do nich inne funkcje.
Myszka Venom-X4 ma możliwość ustawienia i zapamiętania trzech wartości CPI
identyfikowanych kolorem diody LED: Zielony, Niebieski i Czerwony. CPI można zmieniać w
trakcie gry ale tylko przyciskiem CPI na myszy. Aktualnie ustawiona rozdzielczość w myszcze
określona jest kolorem. Trzy kolory na pasku w aplikacji odpowiadają kolorom ustawień na
myszce.

Aby przypisać funkcje do przycisków myszki VenomX4 należy:
1. Przejść do zakładki "Mouse"
2. Kliknąć w pole przycisku który chcemy przypisać
3. Gdy pole jest podświetlone możemy nacisnąć funkcje którą chcemy aby
przycisk myszki wykonał.
Możliwe jest naciśnięcie i przypisanie kombinacji dwóch przycisków jednocześnie.
Note: Zmiana CPI przyciskiem CPI nie zmienia częstotliwości odświerzania i map przycisków.
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Zatwierdzenie i wgranie ustawień

Naciskając ten przycisk wgrasz wybrane ustawienia do urządzenia:
Przyciskiem “Apply” zatwierdzimy i wgramy do urządzenia wybraną konfigurację. Kiedy
zakończymy wszystkie ustawienia i regulacje, naciskamy “Apply” aby zapisać ustawienia i
mapy przycisków do Transceiver'a lub myszki. Automatycznie wszystkie ustawienia staną
się aktywne.
INFO: naciskając “Apply” zapiszesz w urządzeniu dany profil i będzie on działał. Jeśli zmienisz profil na inny
musisz ponownie nacisnąć przycisk "Apply" aby nowy stał się aktywny.

Oprogramowanie układowe

Venom-X4 Transceiver i Myszka mają własne oprogramowanie, które nie musi być
uaktualniane w tym samym czasie.
Aby zaktualizować Transceiver box podłącz go do PC bez innego kontrolera. Aby
zaktualizować mysz Venom-X4 podłącz ją bezpośrednio do PC.
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Gdy po podłączeniu Transceiver lub Mysz zostanią wykryte przez aplikację, podświetlane
logo włączając się potwierdzi gotowość do aktualizacji.
Trzeba teraz wybrać źródło aktualizacji i nacisnąć “Upgrade” aby zapisać aktualizację w
urządzeniu VenomX4.
Są dwa źródła skąd można wczytać aktualizację:
Manufacture:

Podłącz PC do internetu aby pobrać aktualizację bezpośrednio od producenta.
Rozwinie się lista z dostępnymi aktualizacjami.

Local file:

Aktualizacja z pliku zapisanego na dysku.

Jeśli chcesz zapisać aktualizację na dysku komputera kliknij w ikonkę:
Ważna informacja:
Podczas aktualizacji nie można odłączać Transceiver'a lub Myszy od PC. Nie można zamykać aplikacji i wyłączać komputera.
W przeciwnym razie gdy aktualizacja zostanie przerwana przed zakończeniem może dojść do uszkodzenia softowego
Transceiver'a lub Myszki.

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
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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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