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Dragon War Gaia Gamer egér  
 

Szoftver verzió ： Teljes sebességű játékvezérlő 
Kattintson duplán az ikonra, nyissa meg az egér egyéni szoftver telepítéseit.  
Megjegyzés: Használjon USB-billentyűzetet rögzítéséhez. 
 
υ Szoftver funkciók: 
※ A játék egér öt módjának beállítása és mód kapcsolója 
※ A játék egér egérgombjának beállítása 
※ Támogassa az egér előre haladását 
※ A játék egér makró definícióinak támogatása 
※ A játék egér támogatása lélegző fény beállítása 
υ Szoftver használati útmutató: 
 
1. Nyissa meg a szoftvert, a szoftver interfész alább látható: 

 
 
Teljes sebességű játékvezérlő egérillesztő program 
Szoftvertámogatás a felhasználó által meghatározott funkciókhoz 
 
1). Egyéni háttérkép: A háttérkép változásainak támogatása, a háttérkép csak a ".bmp" formátumot 
támogatja; Képcsomag létezés "bőr" fájl a könyvtár mappával. 
 
2). Egyéni interfész nyelv ： Az "egyszerűsített kínai", az "angol" nyelv támogatása két nyelven; 
A nyelvi csomagok léteznek a "nyelv" a könyvtárfájl mappában. 
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2. Játék egerek felismerési folyamata Bevezetés: 
  A számítógépes egér csatlakoztatása után, ha a számítógép megfelelően felismeri a játék egerét, a 
szoftver interfész az alább látható:  

 
 
Az egér használata a felismerési felület előtt 
 
        Amikor a szoftver felismeri a játék egerét, a szoftver interfész, a következő változtatások: 
 
1). Teljes sebességű játékvezérlő egérillesztő program opciója szürkéről világosra. 
2). Ha a szoftver nem ismeri fel a számítógépen a játék egerét, az "Eszközkezelő", hogy megnézze-e a 
"HID-kompatibilis egér" szót, a megjelenítési felület követi a következőket:          
 3) .Ha nincs "HID-kompatibilis egér" szó, kérjük, ellenőrizze a játék egér hardverét. 
 
3. Az egér öt játékmódja beállítva és a bevezetés bevezetése Az egér öt módja 
 

Szoftver támogatás öt mód beállítása:  
 
1). A kiválasztott üzemmód után a szoftver paraméterei öt megjelenítési mód volt 
2). Az aktuális üzemmód paraméterének megváltoztatása után kattintson a "Konfiguráció mentése" 
gombra a jelenlegi konfigurációs paraméterek mentéséhez; egyébként nem lehet menteni és beállítani a 
paramétereket a 
Aktuális üzemmódban. A szoftver interfész az alább látható:  

 
 

Konfigurációs gomb mentése 
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3). A teljes beállítás öt módja az egér IC-jében van tárolva, a lejátszó beállíthatja 
az időt a szoftverkapcsolóról öt üzemmód, a hordozhatóság és az erős között (azaz az egér öt módját 
mozgatja, amikor egy másik számítógépet csak megnyomja a az egér az üzemmód megváltoztatásához az 
öt mód közötti váltáshoz kapcsolható), az öt üzemmódú kapcsoló lélegző fények villognak, hogy ： 
  Az első légzésfény villogott (alap egérmód), a második módú légzésfény kettő alatt (Windows8 módban) 
villogott, a harmadik módú légzésjelző villog három (játékmód), a negyedik módban a légzéslámpa 
villogott (multimédiás mód), az ötödik módú légzéslámpák villognak öt alatt (irodai mód), ez az öt mód is 
beállítható az ügyfél igényei szerint. 
 
4. Egérgombos paraméterek beállítása bevezetés: 

 
 
Egér gomb az interfész beállításához 
 
      Az alábbiakban részletesen leírt egérgomb paraméterek: 
1). Kattintson a bal egérgombbal az 1-10 szoftver felületre, a Key1-Key10 testre szabhatja a funkció 
kiválasztását. 
            2). A szoftveres támogatási gombok a következők:  
           Egérgomb: Bal gomb, Középső gomb, Jobb gomb, Hátra, előre, balra, jobbra. 
Játékkonfiguráció: A bal egérgombbal kétszer, a három törés, a bal oldali négy törés, a maradék öt törés, a 
makró meghatározása. 
Office parancs: másolás, beillesztés, vágás, összes kiválasztása, keresés, létrehozás, nyomtatás, mentés, e-
mail. 
Multimédiás parancs: lejátszó, lejátszás / szünet, stop, hangerő -, hangerő +, az egyik, a következő, 
Néma 
Internetes parancsok ： WWW Főoldal ， WWW keresés ， WWW Vissza ， WWW továbbítás ward 
WWW leállítás ， 
WWW Refresh ， WWW Kedvencek 
Windows8 parancsok ： Keresés, megosztás, eszközök, beállítások, visszatérés a programablakba, a 
programablakok listájának, az osztott oldalak, az alkalmazások menüjének tallózása 
Operációs rendszer parancs: kapcsolási ablak, zárja be az ablakot, az Explorer-t, futtassa, mutassa az 
asztalt, zárolja a számítógépet, indítsa el a menügombot 
Egyéb parancsok: DPI +, DPI-, DPI, légzéslámpa kapcsoló 
 3). A kulcsparaméterek meghatározása után kattintson a "Konfiguráció mentése" gombra az adatok 
mentéséhez. 
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5. A játék egér speciális beállításokat mutat be: 

 
 
Egér speciális beállítások felülete 
    
 A játék egér speciális paraméterei a következők: PC-egér tulajdonságai és jelentési arányok és DPI. 
1). Szoftvertámogatás játék egér a PC egér, hogy módosítsa a tulajdonságait a funkció és a "Vezérlőpult -> 
Egér -> Tulajdonságok" paramétermódosító hatása, szoftver támogatása, hogy módosítsa a következő 
három tulajdonságot: 
①. Egérmutató sebessége: 
②. Egérkerék sebessége: 
③. Egér dupla kattintás sebessége: 
            2). Negyedik fokozat támogató játék egér "jelentési arány" paraméter beállítása ： 
                Ing 125 Hz ， 250 Hz ， 500 Hz ， 1000 Hz adatszolgáltatási sebesség 
            3). A játék egér negyedik fokozatú "DPI" paraméter beállításának támogatása 
                  DPI: 1. szint, 2. szint, 3. szint, 4. szint 
 
 
 6. Gaming egér makró definíció paraméter beállítása bevezetés: 

 
 
Makró definíciók beállítása 
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  Az egér makró definíciói: az USB-billentyűzeten keresztül a felhasználó 
többféle öngyűjtésű kulcskombinációhoz is használható. 
            1). A szoftver legfeljebb 10 makró készletet támogat. 
            2). Minden makró definíciós szoftver legfeljebb 10 kulcsot (egyedi kulcs vagy billentyűkombináció) 
támogat. 
            3). Szoftver interfész makrók részletes leírása kulcsfontosságú funkciók: 
               Új: Az "Aktuális makró neve" oszlopban adja meg a makró nevét, kattintson az "Új" gombra, hogy 
hozzon létre egy új "aktuális makró nevet" a makró neveként, és jelenítse meg a "makró könyvtárban" 
belül. 
Törlés: A "Makró katalógus" részben válasszon ki egy makrót, kattintson a "Törlés" gombra, törölje a 
makrót. 
Felvétel: Kattintson a "Felvétel" gombra, a felhasználók rögzíthetnek tartalmat egy USB billentyűzet 
makróról; míg a "jelenlegi makró konfiguráció" részben, ahol a felhasználók összegyűlnek a kulcs és az idő 
megjelenítéséhez. 
Stop: Kattintson a "Stop" gombra a makró felvételének leállításához. 
Késleltetés: Az "aktuális makró konfigurációban" válasszon ki egy rekordot, kattintson a "késleltetés" 
gombra az 50 ms-os lépésekben. 
Mentés: A makró rögzítése után kattintson a "Mentés" gombra, mentse el az összes makrót. 4). Az 
"egérgomb" oldal makró választása. 
 
7. Játék egér légzési fény paraméter beállítása bevezetés introduction 

 
 
Légzésfénybeállítási felület 
 
A játék egér lélegeztető fény paraméterei közé tartoznak a következők: világos fényerő-beállítások és a 
légzésszám beállításai és a színbeállítások. 
1) Támogassa az egér játék negyedik fokozatú "fény fényerejének beállítását" paraméter beállítását: 
Világítás fényerejének beállításai: magas, közepes, alacsony, közel 
2) Támogatási játék Egér negyedik fokozatú "légzésfrekvencia beállítása" paraméter beállítása: Légzési 
sebesség beállításai: magas, közepes, alacsony, közel 
3) nyolcállványos egér játék "Színbeállítások" paraméter beállítása: Színbeállítások: piros, sárga, zöld, cián, 
kék, lila, fehér, automatikus 
8. A játék egér online frissítést vezet be ： 
     Ez a funkció jelenleg nem nyitott. 
9. Játék egéralkalmazás jellemzői 
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          Amikor egy jó játék egér konfigurációs paraméterei, kattintson az "Apply" 
gombra, a paraméter írása egér játék, amikor a szoftver elindítja az alkalmazást, akkor felugrik az illesztő 
felületet, hogy tippeket adjon az alkalmazás folyamatáról kb. az alkalmazás befejeződött, az interfész 
automatikusan eltűnik. 
 

 
 
10. Gaming Mouse Factory Reset funkciók Features 
      Ha a felhasználónak vissza kell helyeznie a játék egeret a gyári alapértelmezett egérre, kattintson az 
"Előre beállított" gombra, a szoftver a következőket teljesíti: 
1) visszaállítja a gyári szoftver paraméter beállításait, és frissíti a szoftver felületét; 
2) A gyárilag beállított értékű játék egér visszaállításakor a folyamat és a "játék egéralkalmazások" 
ugyanazok. 

  


