
3. Oświetlenie LED RGB:
Oświetlenie  LED może działać w kilku trybach: 
statyczne (Static), pulsujące (Breathing), pulsujące w 7 
kolorach (Seven-color breathing), neon (Neon) lub 
wyłączone. Kolor oświetlenia możesz wybrać z pełnej 
palety RGB lub domyślne. Suwakiem "Speed" możesz 
dostosować szybkość pulsowania oświetlenia. Dla 
bezprzewodowego trybu pracy myszki można również 
ustawić czas bezczynności (od 0,5min do 15min), po 
jakim oświetlenie się wyłączy dla oszczędności energii - 
suwak "Turn off the light (...)".  

4. Makra:
) Kliknij na przycisk "+" i wpisz nazwę makra. 
b) Po naciśnięciu "Record" zacznij naciskać przewidziane 
przyciski i klawisze. Naciśnij "Stop", aby zakończyć.
c) Możesz dodatkowo ustawić opóźnienia zapisywane 
zgodnie z realnym opóźnieniem (Record delay), sztywno 
zdefiniowane opóźnienie (Default delay) lub usuwanie 
opóźnień (No delay). Przycisk "Insert" pozwala na  
dodawanie dodatkowych elementów do makra (naciśnięcie klawisza, przycisku lub

opóźnienie), przed lub za obecnym elementem na liście makra. Wyświetlą się one na liście
 z prawej strony.
5. Zapisywanie ustawień:
Kliknij w "Apply" aby zastosować swoje ustawienia.
Jeżeli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne, kliknij w "Restore Defaults". Możesz 
również stworzyć różne konfiguracje i zapisać w programie. Dodatkowo, można stworzyć 
do 3 różnych profili z Twoimi ustawieniami, zapisać w pamięci myszki i przypisać do 
danego przycisku.

Parametry
Wymiary i waga: 122 x 84 x 42mm, 0,135kg
Ilość przycisków: 8
Sensor: optyczny PMW3389
Maksymalne DPI: 16 000 (stopniowanie w 5 krokach 1000/2000/4000/8000/16000)
IPS: 400
Wykrywalny nacisk: 50g
Przełącznik: Omron
Żywotność przełącznika: 3 000 000 cykli
Komunikacja: przewodowa, kabel USB
Napięcie zasilania: 5V
Podświetlenie LED RGB w pełni konfigurowalne
Kompatybilność w zakresie podstawowych funkcji: Windows 2000, XP, 7, 8, 10, MacOS, 
Linux
Oprogramowanie w języku angielskim dla Windows XP, 7, 8, 10

UWAGA!
Nie wrzucaj do wody i trzymaj z dala od ognia lub wysokiej temperatury. 
Nie odpowiadamy za konsekwencje niewłaściwego używania urządzenia. 

1. Urządzenie objęte jest gwarancją na okres 2 lat. Akcesoria nie są objęte gwarancją.
2. Niewłaściwe użytkowanie nie podlega gwarancji.
3. Nieautoryzowana ingerencja, naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.
4. Dokładne warunki gwarancji dostępne są na naszej stronie internetowej www.revolttech.pl 

Gwarancja

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE 
ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach 
informuje, że zużytego sprzętu  elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać wraz 
z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera, stwarzasz zagrożenie 
dla środowiska. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz 
utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed 
zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania 
zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Szczegółowe 
informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub 
w firmie TOM Organizacja Odzsyku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. , ul. 
Pomorska 112, 70-812 Szczecin, infolinia: 801 005 505, email: kontakt@tomoo.pl 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Revoltt Maciej Janusz, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
Deklaruje, że produkt: 
Delux M627S Gamingowa myszka 
jest zgodny z postanowieniami dyrektyw2011/65/EU Dyrektywa w sprawie 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym ielektronicznym RoHS 
Wymogi: 62321:2008, 62321:2013, 62321:2015

Delux M627S
 Gamingowa myszka dla gracza

Instrukcja obsługi

Revoltt Maciej Janusz
ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
www.revolttech.pl
sklep@revolttech.pl
Tel.: +48 660 487 951
NIP: 9131556010, REGON: 161529023, BDO: 000008261
 

Funkcje przycisków

Łączenie z komputerem
Podłącz kabel USB do portu USB w Twoim komputerze.
Po wykryciu nowego urządzenia przez system i automatycznej instalacji urządzenia, 
myszka będzie gotowa do podstawowej pracy.

Zmiana DPI
Za pomocą przycisku nr. 4 możesz przechodzić pomiędzy poszczególnymi, 
ustawionymi poziomami DPI.

Instalacja sterowników i konfiguracja
Zainstaluj sterowniki dostarczone na płycie CD lub pobierz sterowniki z naszej strony. 
Upewnij się, że myszka jest podłączona do komputera zanim rozpoczniesz instalację. Po
zakończeniu instalacji uruchom oprogramowanie i przejdź do konfigurowania myszki.

1. Ustawienia podstawowe:
W tej sekcji możesz dostosować 
poziom DPI dla poszczególnych 
stopni (Sensitivity), częstotliwość 
odświeżania pozycji (Polling rate), 
szybkość ruchu kursora (Pointer 
speed), przyśpieszenie ruchu kursora 
w zależności od ruchów myszką 
(ACC). 

2. Przypisywanie funkcji 
przyciskom (inne niż standardowe):
Każdy z przycisków wymienionych na 
liście może mieć dowolnie przypisaną 
1 z 19 funkcji. Możesz wybierać 
pomiędzy standardowymi, 
specjalnymi z danego podmenu (DPI, 
Multimedia, Windows, Basic, 
Advanced), przypisać skrót (Assign a 
shortcut), stworzyć makro (Select 
Macro) lub wyłączyć przycisk 
całkowicie. Myszkę można 
dostosować do praworęcznych (Right 
hand) lub leworęcznych osób (Left 
hand). 
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