USER MANUAL

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ
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C. Колело със щракване

E. Напред

B. Дясно щракване

D. DPI цикъл
(бутон Спусък)
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E

А. Ляво щракване
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F. Назад

DEUTSCH
OPTISCHER SENSOR MIT 12000 DPI
DPI-EINSTELLUNG ON-THE-FLY
● 32-BIT-ARM-PROZESSOR
● TRIGGER-BUTTON
● 6 PROGRAMMIERBARE TASTEN
● COUGAR UIX™ SYSTEM
● 1000 HZ ABTASTRATE /
1 MS REAKTIONSZEIT
● 512 KB ON-BOARD-SPEICHER
● HINTERGRUNDBELEUCHTUNG IN
MEHREREN FARBEN (2 ZONEN RGB)
● DPI-LED-ANZEIGE IN 3 STUFEN
● ERGONOMISCHES
RECHTSHÄNDER-DESIGN
● OMRON-SWITCHES
● HOCHWERTIGES MAUSRAD
● PREMIUM-OBERFLÄCHE FÜR
PRO-GAMING-EINSATZ
● RUTSCHFESTE AUSSENSEITEN
● MOUSE-GLIDES IN PROFI-QUALITÄT
● VERGOLDETEM USB-ANSCHLUSS
●
●

ESPAÑOL
SENSOR DE PRECISIÓN PARA
JUEGOS 12000DPI
● PROCESADOR DE 32-BIT Y MEMORIA
INTERNA DE 512KB ON-BOARD
● AJUSTE SOBRE LA MARCHADE DPI
● MICROINTERRUPTORES OMRON
● BOTÓN GATILLA PROGRAMABLE
● SOPORTA COUGAR UIX™ SYSTEM
●

HUNGARIAN

12000DPI PRECÍZIÓS SZENZOR
TECHNOLÓGIA
● 32 BITES ARM PROCESSZOR
● 512KB MEMÓRIA A PROFILOK
TÁROLÁSÁRA
● DPI ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG
HASZNÁLAT KÖZBEN
● OMRON MIKROKAPCSOLÓK
● KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TALPAK
● COUGAR UIX™ RENDSZER
●

РУССКИЙ
ÈÃÐÎÂÎÉ ÑÅÍÑÎÐ Ñ ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅÌ
12000 DPI
● ÏÐÎÖÅÑÑÎÐ 32-BIT È ÂÍÓÒÐÅÍÍßß
ÏÀÌßÒÜ ÍÀ 512KB
● ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ DPI ÂÎ ÂÐÅÌß ÈÃÐÛ
● ÌÈÊÐÎÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÈ OMRON
● ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ COUGAR UIX™ SYSTEM
●

●

中 文

高效能 12000 DPI游戏级传感器技术
32-BIT处理器 & 512KB板载内存
● ON-THE-FLY DPI 灵敏度调整
● 欧姆龙微动开关高达500万次以上的
点击保证
● 游戏级滑顺支脚
● COUGAR UIX™ SYSTEM 软件支持
●
●

FRANÇAIS

PORTUGUÊS
TECNOLOGIA DE SENSOR PARA
JOGOS COM PRECISÃO DE 12000PPP
● PROCESSADOR DE 32-BIT E MEMÓRIA
512KB ON-BOARD
● AJUSTE DE PP INSTANTÂNEO
● MICRO INTERRUPTORES OMRON
● SUPORTE COUGAR UIX™ SYSTEM
●

POLISH

OPTYCZNY SENSOR 12000DPI
32-BITOWY PROCESOR ARM
● 512 KB WBUDOWANEJ PAMIĘCI
● ZMIANA DPI PODCZAS ROZGRYWKI
● PRZEŁĄCZNIKI OMRON
● ŚLIZGACZE I ROLKA PRZEWIJANIA
BARDZO WYSOKIEJ JAKOŚCI
● SYSTEM COUGAR UIX™
●

CAPTEUR 12000 DPI
PROCESSEUR 32 BITS ET MÉMOIRE
512KB ON-BOARD
● AJUSTEMENT ON THE FLY
● OMRON MICRO SWITCHES
● GAMING MOUSE FEET
● COUGAR UIX™ SYSTÈME
●
●

한국어
12000DPI 정밀 게이밍 센서 기술
32-BIT 프로세서 & 512KB
ON-BOARD MEMORY
● 사용 중 DPI 조정
● OMRON 마이크로 스위치
● COUGAR UIX™ SYSTEM 지원
●
●

日 本
解像度12000DPIでゲーミング向け
精度の高いコントロール
32bitプロセッサ& 512KB
オンボードメモリを搭載
● 「オンザフライ」（ON-THE-FLY）
という技術を採用し、ゲームプレイ
中に解像度を切り替え
● OMRON製ゲーミングスイッチ
● 滑らかなゲーミングフィート
● COUGAR UIX™ SYSTEM対応
●

●

ITALIANO
MOUSE GAMING USB PER PC
REVENGER
● SENSORE 12000 DPI
●

ГЛОБАЛНА ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ГЕЙМЪРСКИТЕ УСТРОЙСТВА COUGAR

TM

Продукт: COUGAR REVENGER геймърска мишка: 2 години гаранция
Тази гаранция ви дава конкретни законови права. Вие може да имате и други права дадени съгласно местния закон.
Тези права могат да бъдат различни.

COUGAR UIX™ системата е върховият софтуерен
инструмент за конфигуриране на гейминг
устройства.
Този удобен за потребителите софтуер позволява с
помощта на своя интуитивен интерфейс напълно да
конфигурирате всички съвместими COUGAR
периферни устройства с едно единствено
приложение, което ги обединява и освобождава
пълната им мощност.
Друга важна характеристика е способността да
записва и съхранява макроси както за мишката,
така и за клавиатурата в един “Арсенал за макроси
”, което ще ви позволи да ги използвате на всяка
съвместима COUGAR клавиатура или мишка без да
ги записвате отново.
Удобство и съвместимост в едно
пълнофункционално приложение за управление на
устройства.

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).

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ
Windows 7 , Windows 8, Windows 10

ИЗТЕГЛЯНЕ

1

www.cougargaming.com

2

Download
COUGAR UIXTM SYSTEM

ENGLISH
1.Go to the COUGAR official website.
(http://www.cougargaming.com)
2.Download the COUGAR UIXTM SYSTEM_REVENGER
installer from the REVENGER download page.

DEUTSCH
1. Gehe zur offiziellen COUGAR Homepage.
(http://www.cougargaming.com)
2. Download COUGAR UIXTM SYSTEM_REVENGER installer
von der REVENGER download seite.

ESPAÑOL
1. Vaya a la web oficial de COUGAR.
(http://www.cougargaming.com)
2. Descargue el instalador de COUGAR UIXTM
SYSTEM_REVENGER de la página de descarga REVENGER.

РУССКИЙ

PORTUGUÊS
1. Visite o website oficial da COUGAR.
(http://www.cougargaming.com)
2. Transfira o programa de instalação COUGAR UIXTM
SYSTEM_REVENGER a partir da página de transferência
REVENGER.
日 本
1. COUGAR 公式サイトに移動します。
(http://www.cougargaming.com)
2. COUGAR_REVENGER ダウンロードページから
COUGAR UIXTM SYSTEM_REVENGERの
インストーラーをダウンロードします。

1. Ïåðåéäèòå íà âåá-ñàéò COUGAR.
(http://www.cougargaming.com)
2. Çàãðóçèòå ïðîãðàììó óñòàíîâêè äðàéâåðà COUGAR UIXTM
SYSTEM_REVENGER ñî ñòðàíèöû çàãðóçîê äëÿ REVENGER.
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.
한국어

1. COUGAR 공식 웹사이트
(http://www.cougargaming.com)로 이동합니다.
2. REVENGER 다운로드 페이지에서 COUGAR UIXTM
SYSTEM_REVENGER 설치 프로그램을 다운로드합니다.
中 文

1.连上COUGAR官方网站（http://www.cougargaming.com）
2.进入REVENGER的下载页面，下载COUGAR UIXTM
SYSTEM_REVENGER

ИНСТАЛАЦИЯ

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

Click & Install

Finish

Firmware
Updating...
1

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.

2

UIX™ SYSTEM

3

4

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.

MSIP-REI-CEECOUGAR REVENGER

Внимание: Не гледайте директно в лазерния
лъч!

В с и ч ки д р у г и р е г и ст 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

Tествано за съвместимост с FCC
стандарти за работа у дома и в офиса

КОНТАКТИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Compucase Enterprise Co.,Ltd.
No. 225, Lane 54, An Ho Road Sec. 2 Tainan, Taiwan, R.O.C
Tel:+886-6-356-0606
Service E-Mail: service@cougargaming.com
Допълнителна информация ще намерите
на cougargaming.com
Compucase Enterprise Co.,Ltd.
Всички права запазени.
Произведено в Китай

