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Canyon laserska miška 

Artikel: CNR-MSL5 Navodila za uporabo v 1.0 
Vsebiranja pakiranja 

1. CNR-MSL7 GAMER laserska miška  

2. USB - PS2 adapter  

3. Navodila za uporabo  

4. Gonilniki in CD medija 

 

Pregled opreme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. gumb je oblikovan z najnovejšo tehnologijo spreminjanja DPI ter 

omogoča uporabniku nenehno spreminjanje občutljivosti naprave pri 

izredno dinamičnem gamerskem okolju. 

Ločljivost Barva Priporočena uporaba 

600DPI Brez Normalna natančnost in nizka hitrost delovanja 

800DPI Zelena Povprečna natančnost in srednja hitrost delovanja 

1200DPI Rumena Nadpovprečna natančnost in visoka hitrost delovanja 

1600DPI Rdeča Izredna natančnost in visoka hitrost delovanja 

2000DPI Rdeča & Rumena Izredna natančnost in izredno visoka hitrost delovanja 

2500DPI Rumena & Zelena Izredna natančnost in izredno visoka hitrost delovanja 

 

Kliknite 6. gumb za nenehno spremembo 

DPI nivojev za prilagajanje dinamičnemu 

okolju računalniških iger. Gumb sveti v 

različnih barvah za prikaz različnih DPI 

nivojev. Za to značilnost ni potrebno 

nalagati gonilnikov. 

Med igro lahko s tem gumbom, t.i. 

"Firepower Button", samo z enim 

pritiskom ponazorite 3kratno sprožitev 

orožja. Pri uporabi miške v pisarni lahko s 

pomočjo tega gumba odprete datoteko z 

enim klikom. 
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Namestitev programske opreme  

1. Odstranite gonilnike katerihkoli drugih mišk. 

2. Vstavite CD za pričetek namestitve. 

3. Kliknite na “Install Driver” na zaslonu za namestitev. 

4. Sledite navodilom na zaslonu korak za korakom. 

5. Ponovno zaženite računalnik, ko sistem od vas to zahteva. 

6. V desnem spodnjem kotu se prikaže ikona “ ”. 

Nastavitev gumbov 

 

Namestitev gumbov: 

1. Dvojno kliknite na  ikono za prikaz okna 

Gaming Laser Mouse. 

2. V sekciji 1 kliknite na padajoči meni za določitev 

funkcij gumbov. 

3. Za celotno nastavitev miške se obrnite na 

sekcijo Gaming-Jump. 

 

Nastavitve: 

1. Kliknite na zavihek “Settings” za nadaljnjo 

nastavitev funkcionalnosti miške. 

2. V sekciji 1 izberite eno izmed privzetih bližnjic in 

kliknite ali na NetJump (levo) ali na LuckJump 

(desno) meni za nastavitev. 

3. V sekciji 2 kliknite na New/Update gumb, da bi 

oblikovali bližnjico po vaših željah. Ta funkcija je 

namenjena bolj zahtevnim uporabnikom. 

4. V sekciji 3 označite ���� v opciji, da bi skrili  

ikono iz orodne vrstice. 
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Gaming-Jump Funkcija 

Inovativna Gaming-Jump funkcija omogoča uporabniku ne le nastavitev 

X-Y občutljivost neodvisno ampak tudi simulacijo komand na tipkovnici. 

Sledite naslednjim navodilom za podrobnosti. 

 

1. Dvojno kliknite na ikono , da se prikaže 

okno, prikazano levo. 

2. Kliknite na Gaming-Jump gumb za prikaz 

nastavitvenega menija. 

 

Sprememba DPI miške:  

V sekciji 1 označite z ���� opcijo “Enable Change 

DPI” za prilogoditev občutljivosti naprave. 

Na voljo je 6 različnih nivojev občutljivosti.  

 

Sekcija Keystroke: 

1. Kliknite na New Keystroke gumb in odpre 

se okno za Keystroke Simulation. 

2. Na voljo so trije načini funkcije keystroke. 

Izberite enega izmed njih, da bi definirali 

simulacijo gumba. 

3. Kliknite na Record gumb in pritisnite gumb 

na tipkovnici za shranitev keystroke funkcije. 

4. Kliknite Apply gumb za potrditev sprememb. 

*Za dodatna navodila se obrnite na celotna navodila v angleškem 

jeziku. 
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CNR-MSL7 GAMER Laserska miška  

Osnovne značilnosti:  

� Gamerska laserska miška 

� »Twin Eye« laserska tehnologija 

� 7 gumbov / 1 Scroll gumb  

� 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2000 / 2500 DPI občutljivost  

� Nastavljivi gumbi 


