www. cougar g am i n g .c om

700M EVO
REAL GEAR FOR REAL GAMERS

ВЪВЕДЕНИЕ
Окончателната еволюция на геймърската мишша - световният алфа
хищник. Като взе цялата къстомизация, ергономика и разширена
функционалност, която направи 700M победител,
700M EVO добави нов мощен оптически сензор (Pixart PMW3389),
подобрения в ергономиката и нова външност, за да владее онлайн арените.

С мощния 16000 DPI оптичен гейминг сензор PMW3389, задълбочено
проектираната ергономична къстомизация и други разширени
характеристики, тази съвременна мишка има всичко, за което може да се
надява геймъра. Ако сте геймър, 700M EVO е вашата мишка.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ
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Алуминиевата структура служи като скелет на 700M EVO, като създава
лека и издръжлива конструкция, за да реагирате бързо на
предизвикателствата в играта.
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Ляв клик
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Напред
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АЛУМИНИЕВА СТРУКТУРА

Десен клик
Назад

C

Колелце с клик

G Бутон

стрелба

D

DPI цикъл

H

45° бутон снайпер

Забележка: Бутонът Стрелба и 45º снайперският бутон са деактивирани по подразбиране.
За да ги използвате, моля, задайте към тях функция чрез системата COUGAR UIX™.
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КАК ДА СМЕНЯТЕ И НАСТРОЙВАТЕ ОПОРАТА ЗА ДЛАНТА
Уникалният дизайн на 700M Evo позволява да настройвате не само
височината на опората за дланта, но и нейната позиция (напред/назад) без
да използвате инструменти.

НАСТРОЙКА НА ВИСОЧИНАТА НА
ОПОРАТА ЗА ДЛАНТА
За по-добра опора на вашата длан,
дъговидната рамка може да се повдигне
със завъртане на копчето.

KNOB

STANDARD
MODE

БУТОН СТРЕЛБА
Проектиран за лесен достъп до
допълнителните функции, този бутон е
идеален за бърз достъп до вторични
оръжия или умения.

ESPORT
MODE

КАК ДА СМЕНЯТЕ И НАСТРОЙВАТЕ
ОПОРАТА ЗА ДЛАНТА
За да нагласите позицията на опората за
дланта, внимателно задръжте надолу
закопчалката, след което плъзнете опората
за дланта назад или напред докато получите
желаната позиция. За да превключите на
втората опора за дланта, плъзнете опората
назад, докато тя се откачи от структурата и
внимателно бутнете напред тази подложка,
която желаете да използвате, докато се
монтира върху структурата.
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45° БУТОН СНАЙПЕР
45-градусовият ъгъл на този бутон
позволява на потребителя да го натиска
без да движи мишката - дизайн специално
създаден за снайперски режим при ниски
DPI

45°
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АЕРОДИНАМИЧНА СИСТЕМА
Тялото на мишката следва аеродинамични принципи за гарантиране на въздушен поток,
който поддържа ръката ви хладна.

НАСТРОЙКА НА
ТЕЖЕСТИТЕ
4 тежести по 4 g

ДРЪПНИ

AIR FLOW

RGB ПОДСВЕТКА С DPI ИНДИКАТОР
Изберете 1 от 16,8 милиона цветове и настройте уникален цвят за всеки профил, докато DPI
индикаторът ви показва кое ниво на DPI използвате в момента.
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ВЗЕМЕТЕ АРСЕНАЛА ОТ МАКРОСИ НА COUGAR СЪС СЕБЕ СИ
За да сведете до минимум времето, което прекарвате в запис на макроси и да
увелитите максимално времето, през което ги използвате, Арсеналът от макроси на
COUGAR позволява да запишете вашият макрос веднъж и да го използвате отново на
друго COUGAR UIX™ съвместимо устройство, или да експортирате индивидуални
макроси, за да ги споделяте с вашите приятели.
Наслаждавайте се на вашите гейминг сесии с този мощен софтуер.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

DEUTSCH

ENGLISH
●

PMW3389 OPTICAL SENSOR: ABSOLUTE ACCURACY + CUSTOMIZABLE 16000 DPI

●

16000 DPI

●

OMRON-SWITCHES

●

8 CUSTOMIZABLE BUTTONS, INCLUDING FIRE BUTTON AND 45º SNIPER BUTTON

●

32-BIT-ARM-PROZESSOR

●

RUTSCHFESTES DESIGN

●

ADJUSTABLE (TOP/DOWN, FORWARD/BACKWARD) PALM REST

●

ALUMINIUMRAHMEN

●

ALPS HOCHWERTIGES MAUSRAD

●

WEIGHT ADJUSTMENT FUNCTIONALITY (FOUR WEIGHTS INCLUDED)

●

FIRE-BUTTON

●

MOUSE-GLIDES IN PROFI-QUALITÄT

●

RGB LIGHTING FOR PROFILE IDENTIFICATION WITH 3-STAGE DPI LED DISPLAY

●

45°-SNIPER-BUTTON

●

UMMANTELTES KABEL

●

ANTI-SLIP FLANKS

●

8 PROGRAMMIERBARE TASTEN

●

2000HZ POLLING RATE

●

AERODYNAMISCHES SYSTEM

●

INTERCHANGEABLE PALM REST (TWO DIFFERENT PALM RESTS INCLUDED)

●

EINSTELLBARES GEWICHT

●

OMRON SWITCHES: 50 MILLION CLICKS

●

COUGAR UIX™ SYSTEM

●

ALUMINUM FRAME STRUCTURE

●

2000 HZ ABTASTRATE

●

ANTI-SLIP FLANKS

●

512 KB ON-BOARD-SPEICHER

●

UIX SYSTEM

●

ANPASSBARE HANDBALLENAUFLAGE (WERKZEUGLOS)

●

DPI-EINSTELLUNG ON-THE-FLY

●

DPI-LED-ANZEIGE IN 3 STUFEN

●

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG IN RGB
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FRANÇAIS

ESPAÑOL

SENSOR ÓPTICO PMW3389: 16000 DPI
● 8 BOTONES PERSONALIZABLES
● UIX SYSTEM: PERSONALIZACIÓN COMPLETA
● REPOSO DE PALMA AJUSTABLE E
INTERCAMBIABLE
● FUNCIÓN DE AJUSTE DE PESO
● ILUMINACIÓN RGB CON
INDICADOR DPI
●

PORTUGUÊS

ESTRUTURA DE MOLDURA DE ALUMINIO
16000 DPI
● PROCESSADOR DE 32-BIT E MEMÓRIA
512KB ON-BOARD
● POUSA PALMAS AJUSTÁVEL
● BOTÃO DE DISPARO E BOTÃO
FRANCO-ATIRADOR DE 45°
● SUPORTE COUGAR UIX™ SYSTEM

STRUCTURE EN ALUMINIUM BROSSÉ
● 16000 DPI
● PROCESSEUR 32 BITS ET MÉMOIRE
512KB ON-BOARD
● REPOSE POIGNET AJUSTABLE
● FIRE BUTTON & 45° SNIPER BUTTON
● COUGAR UIX™ SYSTÈME
●

ALUMÍNIUM KERET
16000DPI
● 32 BITES ARM PROCESSZOR
● KÉZZEL ÁLLÍTHATÓ TENYÉRTÁMASZ
(MAGAS / MÉLY)
● PROGRAMOZHATÓ 45°-OS
LÖVÉSZ GOMB
● COUGAR UIX™ RENDSZER
●

POLISH

ALUMINIOWY SZKIELET
16000DPI
● 32-BITOWY PROCESOR ARM /
512 KB WBUDOWANEJ PAMIĘCI
● DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCI
OPARCIA DŁONI
(BEZ UŻYCIA NARZĘDZI)
● PRZYCISK SNIPER
(45°, PROGRAMOWALNY)
● SYSTEM COUGAR UIX™

●

●

●

●

РУССКИЙ
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÀß ÐÀÌÊÀ ÌÛØÈ
● 16000 DPI
● ÏÐÎÖÅÑÑÎÐ 32-BIT È ÂÍÓÒÐÅÍÍßß
ÏÀÌßÒÜ ÍÀ 512KB
● ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÅ ÄËß ËÀÄÎÍÅÉ
● ÊÍÎÏÊÀ ÎÃÎÍÜ È ÊÍÎÏÊÀ 45°
SNIPER (ÑÍÀÉÏÅÐ)
● Ïîääåðæêà COUGAR UIX ™ SYSTEM

HUNGARIAN

●

●
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中文

3D铝合金架构
● 16000 DPI
● 32-BIT处理器 & 512KB板载内存
● 可调节式掌托设计
● 火力键 & 45° 狙击键
● COUGAR UIX™ SYSTEM 软件支持
●

ITALIANO

日本語
アルミフレーム
● 解像度16000 DPI
● 32bitプロセッサ& 512KB
オンボードメモリを搭載
● 調整なパームレスト
● 連射機能& 45°スナイパーボタン
● COUGAR UIX™ SYSTEM対応
●

●

●

MOUSE GAMING USB PER PC
700M EVO
SENSORE 16000 DPI

БЪЛГАРСКИ
● PMW3389 ОПТИЧЕН СЕНЗОР: АБСОЛЮТНА ТОЧНОСТ И КЪСТОМИЗИРУЕМА РЕЗОЛЮЦИЯ ОТ
16000 DPI
● 8 КЪСТОМИЗИРУЕМИ БУТОНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БУТОН СТРЕЛБА И 45º СНАЙПЕРСКИ БУТОН
● НАСТРОЙВАЩА СЕ (ГОРЕ/ДОЛУ, НАПРЕД/НАЗАД) ОПОРА ЗА ДЛАНТА
● ФУНКЦИОНАЛНОСТ ЗА НАСТРОЙКА НА ТЕЖЕСТИТЕ (ВКЛЮЧЕНИ СА ЧЕТИРИ ТЕЖЕСТИ)
● RGB ПОДСВЕТКА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОФИЛА С 3-ЕТАПЕН DPI LED ДИСПЛЕЙ
● ПРОТИВОПЛЪЗГАЩИ СТРАНИ
● 2000 HZ ЧЕСТОТА НА ОПРЕСНЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА
● СМЕНЯЩА СЕ ОПОРА ЗА ДЛАНТА (ВКЛЮЧЕНИ СА ДВЕ РАЗЛИЧНИ ОПОРИ ЗА ДЛАНТА)
● OMRON ПЕВКЛЮЧВАТЕЛИ: 50 МИЛИОНА ЩРАКВАНИЯ
● АЛУМИНИЕВА РАМКОВА СТРУКТУРА
● ПРОТИВОПЛУЗГАЩИ СТРАНИ
● СИСТЕМА UIX
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ESPAÑOL
1. Vaya a la web oficial de COUGAR. (http://www.cougargaming.com)
2. Descargue el instalador de COUGAR UIXTM SYSTEM_700M EVO de la página de
descarga 700M EVO.

ИЗТЕГЛЯНЕ

1

www.cougargaming.com

2

Download
COUGAR UIXTM SYSTEM

PORTUGUÊS
1. Visite o website oficial da COUGAR. (http://www.cougargaming.com)
2. Transfira o programa de instalação COUGAR UIXTM SYSTEM_700M EVO a partir da
página de transferência 700M EVO.
ITALIANO
1. Connettere la presa USB al PC
2. Scarica e installa i driver da http://cougargaming.com/downloads/
3. Il vostro device è pronto per essere utilizzato.

ENGLISH
1.Go to the COUGAR official website. (http://www.cougargaming.com)
2.Download the COUGAR UIXTM SYSTEM_700M EVO installer from the 700M EVO
download page.
DEUTSCH
1. Gehe zur offiziellen COUGAR Homepage. (http://www.cougargaming.com)
2. Download COUGAR UIXTM SYSTEM_700M EVO installer von der 700M EVO
download seite.

日本語
1. COUGAR 公式サイトに移動します。 (http://www.cougargaming.com)
2. COUGAR_700M EVO ダウンロードページから COUGAR UIXTM SYSTEM_700M EVO
のインストーラーをダウンロードします。
БЪЛГАРСКИ
1.Отидете на официалния сайт на COUGAR. (http://www.cougargaming.com)
2.Изтеглете COUGAR UIXTM SYSTEM_700M EVO инсталационната програма от страницата за
изтегляне на 700M EVO.

РУССКИЙ

1. Ïåðåéäèòå íà âåá-ñàéò COUGAR. (http://www.cougargaming.com)
2. Çàãðóçèòå ïðîãðàììó óñòàíîâêè äðàéâåðà COUGAR UIXTM SYSTEM_700M EVO
ñî ñòðàíèöû çàãðóçîê äëÿ 700M EVO.
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ИНСТАЛАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ
Click & Install

Finish
Firmware
Updating...

UIX™ SYSTEM

2

1

4

3

1. Включете USB конектора на вашия продукт COUGAR в USB порт на дънната платка на
компютъра и изчакайте операционната система да завърши инсталацията на драйвера на
устройството. Системата ще ви извести когато този процес завърши и устройството е готово
за използване.
2. Щракнете върху инсталационната програма на UIX и следвайте инструкциите на екрана.
3. UIX™ ще провери версията на фърмуера на вашето устройство и автоматично ще го
актуализира по време на процеса на инсталация.
4. Процесът на актуализация на фърмуера може да отнеме няколко минути. Моля, бъдете
търпеливи и не изключвайте устройството или компютъра.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
COUGAR 700M EVO геймърска мишка

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ
Windows 7 , Windows 8, Windows 10

ГЛОБАЛНА ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ГЕЙМЪРСКИТЕ УСТРОЙСТВА COUGAR
Продукт: COUGAR 700М EVO геймърска мишка

COUGAR Esports опора за длани
4 x 4g тежести (опция)
Ръководство
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ГАРАНЦИОНЕН ДОГОВОР
•
Ако продуктът има дефекти по отношение на материалите или производството, COUGAR
ще осигури услуга за ремонт и замяна в гаранционния срок.
•
Нашето гаранционно обслужване се базира на датата на фактурата или на гаранционната
карта (трябва да бъде с поставен печат на магазина).
Ако изгубите гореспоменатото доказателство, ние ще приложим първоначалната дата на изпращане на
продукта като дата за начало на гаранционния срок. Датата на изпращане ще бъде установена по
серийния номер на продукта (S/N).
УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНА ПОДДРЪЖКА
● Всеки дефект или повреда причинени от природни бедствия (включително буря, пожар, наводнение,
гръм, земетресение и др.).
● Всеки дефект или повреда причинени от аварии или човешка намеса (включващи удар, остъргване,
преместване, натиск, опетняване, корозия, използване при неподходящо напрежение, компютърен вирус,
бунт, неправилно използване, умишлено повреждане и др.).
● Използване в неподходяща работна среда (включително висока температура, висока влажност,
навлизане на вода и др.).
● Неспособност да се представи гаранционната карта на продукта, квитанция от покупката или фактура,,
които да установят, че продуктът все още е в гаранционния срок, и когато датата на изпращане на
продукта е извън гаранционния срок.
● Гаранционната карта или серийният номер на продукта са били променени, или номерът трудно може
да се установи.
● Гаранционният срок е изтекъл.
● Всеки дефект или повреда причинени от неспазване на правилата указани в ръководството на
потребителя, или неправилно, грубо или небрежно третиране.
● Всеки дефект или повреда причинени от използването на части, които не са сертифицирани от
оригиналния производител на COUGAR.
● Проблемът е причинен от неправилен ремонт или настройка от купувача или който и да било
производител без оторизация от COUGAR.
● Продуктът не е закупен от оторизиран дистрибутор или компания, или е придобит от незаконни
източници.
● Хартиеният кашон, инструкциите и другите аксесоари не се обхващат от гаранцията.

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ
● Продуктът на COUGAR не е оторизиран за използване като критично важен компонент в устройства за
поддържане на живот, или за неправилен приложен софтуер, или за неправилно функциониране на
продукта.
● COUGAR не носи отговорност за смъртта или увреждането на лица, или за загубата на имущество, когато
продуктът се използва за, включително, но не ограничено до, медицинско оборудване, трафик оборудване
и система за предотвратяване на бедствия.
● Гаранционната отговорност на COUGAR се ограничава до ремонт, замяна.
● COUGAR не носи отговорност за каквито и да било щети, разходи, загуба на данни, загуба на пригоди,
или каквито и да било случайни или последващи щети, дължащи се на използването на дефектен продукт
на COUGAR.
Ако имате въпроси относно гаранцията, моля, чувствайте се свободни да се обърнете към нас.
Поддръжка на клиенти: service@cougargaming.com
ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ
Настоящото ръководство е създадено от Compucase Enterprise и не може да се копира, предава,
разпространява или съхранява в цялост или като отделни части без писменото съгласие на
Compucase Enterprise.
COUGAR® е регистрирана марка на Compucase Enterprise. Други имена на продукти или компании,
споменати в тази документация, могат да бъдат марки или търговски марки на съответните собственици.
Compucase Enterprise си запазва правото да прави промени по отношение на съдържанието на
ръководството и техническите данни на продукта без предварително анонсиране.

R63088
RoHS

MSIP-REI-CEECOUGAR700M EVO

В с и ч ки д р у г и р е г и с т р и р а н и
т ъ р г о в с к и ма р ки п р и н а д л е ж а т н а
съответните собственици.

Тествано в съответствие с FCC
стандарти. За работа в офиса или у
дома.
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ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТА
Годината и месецът на производство са посочени в серийния номер
на продукта. (съществуват 2 начина за определяне на датата на
производство, и двата начина са описани по-долу)

Внимание
Не гледайте директно към оптичния лъч

А. След S/N: първите две цифри означават годината, а вторите две - месеца на
производство.
Например, S/N: Н1702000001 означава, че стоката е произведена през
февруари 2017 г.
Б. След S/N: ако са поставени букви, то две букви представляват цифри от таблицата подолу и означават годината, а следващите две цифри - месеца на производство.
Например, S/N: DAG02REVI000001 означава, че стоката е произведена
през февруари 2017 г.
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Например, AG = 17 = 2017 год

КОНТАКТИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Tel: (833) 256-3778
COUGAR USA Technical Service
Mail: rma@compucaseusa.com https://cougargaming.com/support/contact/upload/
Compucase Enterprise Co.,Ltd.
No. 225, Lane 54, An Ho Road Sec. 2 Tainan, Taiwan, R.O.C
Service E-Mail:service@cougargaming.com
Вижте повече на www.cougargaming.com
Произведено в Китай
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Tel:+886-6-356-0606

Compucase Enterprise
Co.,Ltd. Всички права
запазени.
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