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Sevgili müsterimiz!

Ürünümüzle iyi vakit geçirmeniz dilegiyle!
SHARKOON Technologies GmbH

1. Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 tuslu lazer fare (6'sı serbestçe
programlanabilir)
Renk göstergeli DPI dügmesi
Agırlık sistemi
9.5
Makrolar için dahili hafıza
Yumusak ve ayarlanabilen fare tekerlegi
Ergonomik tasarım ve rahat kullanım
Maksimum kontrol için özel kavrama noktaları
Profesyonel uygulamalar ve oyuncular için idealdir
Desteklenen isletim sistemleri: Windows 2000, XP (32/64-Bit),
VISTA (32/64-Bit) ve 7 (32/64-Bit)

2. Teknik Özellikler
Maksimum. DPI/CPI:
DPI/CPI adımları:
Maksimum ivmeleme:
Maksimum agırlık:
Minimum agırlık:
Baglantı:
Güç girisi:

3600
600 – 800 – 1200
20 G
135 g
118 g
USB (cable
5V
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600 – 2000 – 3600

.8 m)

TÜRKÇE

Yüksek kaliteli SHARKOON ürünlerini tercih ettiginiz için tesekkür
ve tebrik ederiz.
Ürünü uzun ömürlü kılmak ve tüm özelliklerinden faydalanabilmeniz için bu kullanım kılavuzunu tamamıyla okumanızı tavsiye
ederiz.

•
•
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3. Paket içerigi
Rush Fireglider
Yazılım ve kullanım kılavuzu (PDF olarak) içeren CD

Not:
Eger yukarda bahsi geçen parçalardan eksik olan olursa lütfen
e-mail veya telefon ile müsteri destegimize ulasın:
support@sharkoon.com, + 49 (0) 6403 – 775 6100
Dikkat lazer!
Lazer ısınıyla direkt göz temasından kaçının!

4. Fareye ilk bakıs
B
A
D
A –
B –
		
C –
		
D –
		
		
E –
		
F –
		
G –
		

Dugme 1: sol fare tusu
Dugme 2: çift tıklama tusu
(programlanabilir)
Dugme 3: sag fare tusu
(programlanabilir)
Dugme 4: orta fare tusu
ve scroll tekerlegi
(proramlanabilir)
Dugme 5: DPI
(programlanabilir)
Dugme 6: programlanabilir tus
Dugme 7: programlanabilir tus

E
F
G
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B
A

C

A
B
C

–
–
–

Dugme 6: programlanabilir tus
Dugme 7: programlanabilir tus
Kavrama bölgesi

A
B

B

B

A

A

A

–

B

–

Agırlık sistemi
(maksimum 9.5 g)
Fare ayakları
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1.

Bilgisayarınızın bos bir USB baglantısına farenin USB kablosunu baglayın.
2. Isletim sisteminiz otomatik olarak fareyi tanımlayacaktır ve
gerekli sürücüleri kuracaktır.
3. Eger fareniz tanımlanamazsa, lütfen bilgisayarınızın farklı bir
USB portunu deneyin.

6. Yazılımın yüklenmesi
1.
2.
3.
4.
5.

Yazılımı yüklemeye baslamadan önce lütfen diger fare yazılımlarını bilgisayarınızdan kaldırın.
CD/DVD sürücünüze lütfen pakette dahil edilen CD'yi takın.
CD/DVD sürücünüzün klasörünü açın (örnegin D:).
"MouseGeneral..." klasörünü açın ve içinden "setup.exe"
dosyasını çalıstırın (sekil
Yükleme sihirbazı çalısacaktır (sekil

sekil 1
"Ileri" dügmesine tıklayarak devam edin veya "Iptal" dügmesiyle
yüklemeyi iptal edin.
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5. PC'ye baglantı

sekil 2
“Geri” dugmesi sizi bir önceki pencereye götürecektir, “Iptal”
.
7.

Yükleme basarılı olduktan sonra asagıda görülen pencere karsınıza çıkacaktır (sekil 3).

sekil 3
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TÜRKÇE

6. "Yükle" dügmesine basarak yüklemeyi baslatın (sekil 2).

7. Fare Editörü
7.1 Fare editörünü çalıstırma
1.

Uygulamayı masaüstünüzde duran kısayoluna çift tıklayarak çalıstırın (sekil 4).

sekil 4
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“Launch Mouse Editor” secenegi seçiliyse yükleme ekranından sonra Fare Editör'ü çalıstırılacaktır. “Bitir” dugmesine
basarak yüklemeyi sonlandırın.

A

B
E

F
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7.2 Kullanıcı arayüzü (ana pencere)

C

D

F

E

G

A –
B –
		
		
C –
D –
E –
		
		
F –
		
G –
		

Dosya menüsü: altta sekil 5'e bakın
Profil menüsü: Farenin belleginde 2 farklı kayıt tutulabilmektedir, bunları açılan menüden seçebilirsiniz
(sekil 6)
Simge konumuna küçült
Uygulamayı kapat
Tus konfigurasynu: farenin tuslarına farklı fonksiyonlar
atanabilmektedir. Fonksiyonu açılan menülerden seçebilirsiniz (kesim 7.3.2)
Fonksiyon açıklaması: bu yazı bölmesinde fonksiyonun
açıklamasını görebilirsiniz
Bu dügmeye basarak yapmıs oldugunuz tüm ayarları
farenin hafızasına aktarabilirsiniz
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sekil 5 (dosya menüsü
Yeni
– yeni profil olusturur
Aç
– varolan bir profili yükler
Kaydet
– verilen isimle yeni yapılandırılmıs profili
					 kaydeder
Farklı kaydet
– saves the profile under a new name
Yeniden adlandır – profil'in adını degistirir
Hafızadan oku
– farenin dahili hafızasında bulunan profili
					
okur
Çık
– uygulamayı kapatır

Listeyi yanındaki oka basarak
açabilirsiniz.
Profil 1 ve Profil 2 arasında seçim yapabilirsiniz.
sekil 6 (profil menüsü)
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7.3 Diger menüler
7.3.1 DPI ayarları

A

A
B
C
D

–
–
–
–

B

C

DPI ayarını aktif veya deaktif eder
X-yönü için DPI ayarı
Y-yönü için DPU ayarı
Renk göstergesi

Rush Fireglider

D

7.3.2 Çekme menüleri

A

B
C

sekil 7
A
B
C

–
–
–

Tus
Menü seçenekleri
Daha çok fonksiyon/ayar için açma menüler
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Bir tusa basıldıgında çekme menüleri açılacaktır. Çekme menüleri tüm fare tusları için benzerdir (sekil 7).

sekil 8
c) Fare: Buraya tıklamanız yeni bir menü açar. Fare fonksiyonlarından birini atayabilirsiniz (sekil 9).

sekil 9
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2. Menü seçeneklerinden birini seçmek:
a) Ayar yok: tusun hiç bir fonksiyonu yoktur.
b) Klavye: tusa klavye fonksiyonlarından atamanızı saglar
(sekil 8).

sekil 10
e) Tus kombinasyonu: buraya tıklamanız yeni bir menü açar.
"Yazı Komutları" kısmına (sekil 11) tıklayarak ya da "dosya
		 komutarı" kısmına (sekil 12) tıklayarak belirtilen özellikleri
		 tusa atayabilirsiniz.

sekil 11
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d) Ofis setleri: buraya tıklamanız yeni bir menü açar. Tusa
ofis fonksiyonları atayabilirsiniz (sekil 10).

TÜRKÇE

sekil 12
f)
		
		

Multimeya: buraya tıklamanız yeni bir menü açar. Tusa
multimedya özellikleri atamanıza olanak saglar (sekil 13).

sekil 13
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sekil 14
h) Sistem: buraya tıklamanız yeni bir menü açar. Tusa
		 sistem özelliklerinden birini atayabilirsiniz (sekil 15).

sekil 15
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g) Internet:
		 fonksiyonlarını tusa atayabilirsiniz (sekil 14).

j)
		

16-in-1 Fare hareketleri:
manıza yarar (kesim 7.3.3).

ata-

Makro Dosyası Seçimi: buraya tıklamanız yeni bir menü
açar. Önceden ayarlanmıs bir makro özelligini fareye atayabilirsiniz (sekil 16).

fig 16
k) Makro Yöneticisi: makro yöneticisini baslatır,
		 kesim 7.3.4).
“ dügmesine basarak fare editö3. Yanda gösterilen:
ründeki degisiklikleri fareye kaydedebilirsiniz.
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i)
		

7.3.3 Fare hareketleri

sekil 17

Rush Fireglider
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Fare 16 farklı özel hareket desteklemektedir. Bu özel hareketler
fareyi özel bir yöne dogru hareket ettirdiginizde bir fonksiyonu
yerine getirmesini saglar.
Bu özel hareketlerin sekiz tanesi önceden atanmıstır ve degisikyapılamaz. Diger sekiz özel hareket ise tarafınızdan özel olarak
atanabilmektedir (sekil 17).
Fare hareketi herhangi bir tusa atanabilmektedir,
(kesim 7.3.2 i).
Özel hareketi atadıgınız tusa basılı tutarken fareyi o yönde hareket ettirerek özel fonksiyonu gerçeklestirebilirsiniz.

7.3.4 Makro yöneticisi

Makro hazırlamanın 3 yolu vardır:
1. Fonksiyonlar dügmesini ve fonksiyonlar modüllerini kullanarak atama yapmak.
2. Kayıt özelligiyle fare hareketlerini ve bununla beraber klavye
tuslarını kaydederek.
3. Klavye kullanarak istenilen sekilde giris kısımına klavyeyle
yazılarak.
Ayarlarınızı dügmeye basıp (

) kaydedin.
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Makro yöneticisini kullanarak kendinize özel makrolar üretebilirsiniz ve herhangi bir tusa atayabilirsiniz (kesim 7.3.2 k).

7.3.4.1 Genel açıklama
TÜRKÇE

A

B
C

D

E

F
G
H

K

I
J
L

A – “Loop”, “Key”, “If” ve “Equ”
		 (kesim 7.3.4.2)
B – Menü çubugu
C – Komut simgeleri (k
.3.4.3)
D – Kayıt özelligi (kesim 7.3.4.4)
E – Macro
7.3.4.5)
F – Sektör tekrarı ekleme (kesim 7.3.4.6)
G – Atlama ekleme (kesim 7.3.4.7)
H – Gecikme süresi tanımla (kesim 7.3.4.8)
I – Mutlak ve göreceli fare hareketleri tanımla
(kesim .3.4.9)
J – Tus kombinasyonu tanımla
K – Kod alanı
L – Klavye tus kombinasyonu tanımla

Rush Fireglider

7.3.4.2 “Loop”, “Key”, “If” ve “Equ” nedir?

1.

TÜRKÇE

“Loop”, “Key”, “If” ve “Equ” sekmeleri "Plug in" dügmesine tıklayarak script'inize özellikler veya kombinasyonlar eklemenizi
saglar.
Loop:
a) Tekrarlı bir bölüm ekler

Satır baslangıcını ve bitisini girdikten sonra kaç kez tekrarlanacagını girin. Daha sonra "Plug in" dügmesiyle kod ekra		

b) Atlama özelligi

		
		

Atlama özelligiyle istediginiz satıra dogrudan geçis yapabilirsiniz. “Plug in” dügmesiyle kod ekranına eklenecektir.

Rush Fireglider

20

3. If:
atlamasını saglayabilirsiniz.

Rush Fireglider
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2. Key: bir tusun basılı olduguna veya olmadıgına göre belirlediginiz bir satırdaki islemin yapılacagını tanımlayabilirsiniz.

4. Equ: Bu fonksiyon ie farklı kosullar ekleyebilirsiniz.
TÜRKÇE

7.3.4.3 Komut simgeleri

A
A
B
C
D
E

–
–
–
–
–

B

C

Kaydet
Geri
Ileri
Kes
Kopyala

D

E
F
G
H
I

F
–
–
–
–

G

H

I

Yapıstır
Asagı
Yukarı
Sil

7.3.4.4 Kayıt özelligi
Bahsi geçen: "
" dügmesine bastıgınızda tüm klavye
ve fare hareketlerinizi kayıt altına alan ve bunları eszamanlı olarak kod ekranında gösteren bir döngü baslatırsınız.
Kayıta "
" bastıgınızda kod kaydedilecektir.
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7.3.4.5 Makro çalıstırma modu

7.3.4.6 Zaman kontrolü

Herhangi bir tusa bastıgınızda gecikme olup olmamasını istediginize göre kutuları isaretleyin.
Kaç saniye gecikme olacagını seçebilirsiniz.
“Plug in” tusu ile kodunuza gecikmeyi ekleyebilirsiniz.

Rush Fireglider
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Bahsedilen iki seçenek bulunmaktadır:
1. Play Macro Once ONLY:
lacaktır.
2. Play Macro Repeatedly:

7.3.4.7 Mutlak/Göreceli hareketler
TÜRKÇE

Mutlak koordinatları ögrenmek için menüki imleç simgesine
(
) basın (bırakmadan) ve fareyi hareket ettirin.
Göreceli koordinatlar kullanılan giris formuna göre degismektedir.

7.3.5 $IGER FONKSIYONLAR
Görev çubugundaki ikona tıklayarak daha çok özellige erisebilirsiniz.

Rush Fireglider

Asagıdaki menü gözükecektir

8):
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sekil 18
Göreceginiz seçenekler:
1. Auto Launch on Boot: Fare yazılımının sistem baslangıcında
açılıp açılmamasını ayarlar.
2. Mouse-Control Panel:
açar.
3.

Tilt Wheel Setting sekil 19):

sekil 19

Rush Fireglider

sekil 20

5. Function/Key Reminder (sekil 21): her fare tusunun fonksiyonunun ekranda görülüp görülmeyecegini ayarlar.

sekil 21

Rush Fireglider
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4. Button Response Time (sekil 20): tusların gecikme sürelerini
ayarlar.

6. Report Rate Setting (sekil 22):
TÜRKÇE

sekil 22
7.

Open Mouse Editor

8. Exit: menüyü kapatır.
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Legal disclaimer:

All named products and descriptions are trademarks and/or registered trademarks of the respective manufacturers and are accepted as protected.
As a continuing policy of product improvement at SHARKOON,
the design and specifications are subject to change without prior
notice. National product specifications may vary.
The legal rights of the enclosed software belong to the respective owner. Please observe the license terms of the manufacturer
before using the software.
All rights reserved especially (also in extracts) for translation,
reprinting, reproduction by copying or other technical means.
Infringements will lead to compensation.
All rights reserved especially in case of assignation of patent
or utility patent. Means of delivery and technical modifications
reserved.
© SHARKOON Technologies GmbH 2008
www.sharkoon.com
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For potential loss of data, especially due to inappropriate handling, SHARKOON assumes no liability.

