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Základní uživatelská příručka ROCCAT Arvo 
 

Obsah balení:    Kompaktní herní klávesnice Roccat Arvo 
      Sešit „Inary Case“ s identifikační kartou ROCCAT ID 
      CD s ovladači a pdf manuálem v cizím jazyce 
      Základní instalační příručka 

 
Systémové požadavky:  Windows XP/Vista/Windows7 
        USB port verze 1.1 a vyšší  
        CD/DVD-ROM mechanika 

 
Připojení a instalace klávesnice:   

 
 Připojte klávesnici k počítači. 

 Vložte přiložené CD do mechaniky a nainstalujte ovladače. 

 Pokud při instalaci bude operační systém hlásit, že ovladače neprošly testy pravosti, ignorujte 
toto hlášení a pokračujte dál v instalaci. 

 Po dokončení instalace restartujte počítač. 

 Nyní se vám po spuštění Windows objeví v panelové liště vpravo dole symbol ROCCAT. 

 Po kliknutí na něj se vám spustí konfigurační program, ve kterém si můžete nadefinovat 
požadované funkce klávesnice.  

 
Případně můžete též konfigurační program spustit z nabídky Windows Start > Programy > ROCCAT. 

 
Přepínání režimu mezi Game a standardní numerickou: 
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Konfigurace klávesnice: 

 
 
Asign a timer – přiřadí vámi požadovaný časový odpočet. Po stisknutí vás bude hlas 
informovat, jakmile bude do konce odpočtu zbývat 10,5,4,3,2,1,0 sekund. 
Asign a shordcut – přiřadí vámi požadovanou základní kombinaci stisku kláves např: 
CTRL+ALT+Delete 
Multimedia – přiřadí funkci pro ovládání multimediálního přehrávače. 
Internet Explorer – přiřadí zvolenou funkci pro ovládání Internet Exploreru 
Deactivate – deaktivuje zvolenou klávesu 
 
Assign Macro – přiřadí ke klávese vámi naprogramovanou činnost nebo činnost z již 
předefinovaných voleb. 
Tato programovací funkce je určená pro zkušené uživatele. Popis a postup naleznete pouze 
v cizím jazyce v manuálu na straně 8, který je elektronické podobě na přiloženém CD. 
Nebo můžete použít informace obsažené v manuálu pro myš KONE na stránkách: 
http://www.roccat.org/Support/Gaming-Mice/ROCCAT-Kone/#crb_2 v českém jazyce. 
 
Game Profiles – zpráva a nastavení jednotlivých profilových nastavení klávesnice. Tato 
funkce je uřená pro zkušené uživatele. Popis a postup naleznete pouze v cizím jazyce 
v manuálu na straně 11, který je elektronické podobě na přiloženém CD. Nebo můžete použít 
informace obsažené v manuálu pro myš KONE na stránkách: 
http://www.roccat.org/Support/Gaming-Mice/ROCCAT-Kone/#crb_2 v českém jazyce. 
 
 

http://www.roccat.org/Support/Gaming-Mice/ROCCAT-Kone/#crb_2
http://www.roccat.org/Support/Gaming-Mice/ROCCAT-Kone/#crb_2
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Vypnutí a zapnutí systémových kláves:  

 
Pokud chcete zabránit nechtěnému přerušení či pádu hry do Windows, můžete si v tomto výběru 
jednotlivé klávesy vypnout či opětovně zapnout.  

 
 Resetování nastavení klávesnice do továrního nastavení:  

 
Tuto operaci můžete též provést odpojením klávesnice od PC. Současným podržením funkčních 
kláves F1 a F4, a opětovným připojením klávesnice k PC. 
 

Aktualizace: 

 
Při výběru položky update můžete stáhnout aktualizace pro klávesnici a ovládací program, pokud jsou 
nějaké aktualizace dostupné. 
Pokud nainstalujete novou verzi řídícího programu, bude starý program smazán a s ním i všechna 
nastavení klávesnice. Pokud jste si profily nezálohovaly. 
Česká technická podpora sos@gamead.cz vám může poskytnout pouze základní informace na 

zprovoznění a odstranění problémů.  

Přiložená ROCCAT ID karta obsahuje identifikační číslo, které vám zajistí přístup k online 
ROCCAT World Insider Zone – kde můžete získat slevy a speciální nabídky… 
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