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Macsi hiiretarkvara

Asetage Macsi tarkvara-CD oma arvuti CD-seadmesse. Kui tarkvara installimine ei käivitu automaatselt, valige CD 
kataloogist fail setup.exe ja käivitage see. Tarkvara installimise lõpuleviimiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

BUTTON CONTROL (hiirenuppude funktsioonide juhtimine)

1. Jaotises Button Assignment (nuppudele funktsioonide määramine) saate määrata soovitud funktsioonid igale 
hiirenupule ja samuti hiire kerimisrattale. Kui kõik soovitud funktsioonid on valitud, vajutage kuva alaosas käsku 
APPLY.

2. Jaotises Advanced function input (täpsem funktsioonisisestus) saate luua makrosid või erikäske ja neid 
hiirenuppudele määrata.

3. Jaotisesse PROFILES (profiilid) saate salvestada või laadida oma kohandatud nupufunktsioonideprofiili. Tarkvara 
sisaldab viit aktiivset profiili, mille vahel saate valida; need on mälukohtadel G1–G5. Kui olete profiili loonud, vajutage 
selle salvestamiseks käsku SAVE.
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SENSITIVITY (hiire tundlikkus)

4. Jaotises Sensitivity Control (tundlikkuse juhtimine) saate muuta X- ja Y-telje tundlikkust eraldi või kasutada 
vaikeasetust, milleks on sünkroonitud režiim. Saate muuta ka hiirekursori kiirust.

5. Selles jaotises saate muuta hiire kerimisratta ja topeltklõpsamise kiirust.

6. Lahutusvõime (dpi) seadete jaotis
Hiirenuppudega 6 ja 7 saate lahutusvõimet otse hiirelt muuta. Need nupud vahetavad lahutusvõimet nelja eri 
dpi-taseme vahel. Selles tarkvarajaotises saate neile neljale eri tasemele määrata soovitud dpi-väärtused. Igale 
tasemele saate määrata lahutusvõime vahemikus 250…4000 dpi.
Igal tasemel on värvikood, mis on ühtlasi hiire LED-valgustuse värv. Hiir muutub seda värvi, nagu on parajasti 
valitud dpi-tase. Dpi-tase 1 muudab hiire LED-valgustuse punaseks, dpi-tase 2 oranžiks, dpi-tase 3 siniseks ja 
dpi-tase 4 purpurseks.
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LIGHT CONTROL (valgustuse juhtimine)

7. Jaotises Light Mode (valgustuse režiim) saate muuta hiire LED-valgustuse režiimi. Light on tähendab, et 
valgustus on pidevalt sisse lülitatud, Light off tähendab, et valgustus on välja lülitatud, ja Breathing tähendab, et 
LED-valgustus pulseerib.

8. Kui valisite valgustusrežiimi Breathing (hingav), saate selles jaotises muuta valgustuse pulseerimiskiirust.


