
Instalacja i opis oprogramowania GM700 

 

Mysz GM700 posiada w standardzie czujnik z 6 poziomami rozdzielczości: 800; 1600; 2400; 3200; 

4000; 5000 DPI. W celu zwiększenia rozdzielczości, należy zainstalować dodatkowe oprogramowanie.  

 

Oprogramowanie dołączone jest do produktu – znajduje się na płycie mini CD.  Istnieje również 

możliwość pobrania oprogramowania ze strony internetowej: 

http://www.artdom.net.pl/driver/GM700/ 

 

W celu instalacji proszę postąpić wg podanych niżej kroków. 

 

Krok 1. Uruchom plik instalacyjny. 

Krok 2. Wybierz język angielski: 

 

Krok 3. Potwierdź kontynuację instalacji wybierając przycisk „Next”: 

 

 

http://www.artdom.net.pl/driver/GM700/


Krok 4. Ustal miejsce zapisu danych oprogramowania i zatwierdź przyciskiem „Next”: 

 

Krok 5. Instalacja stworzy skrót do programu w Menu Start w folderze o nazwie MAD DOG. Zatwierdź 

przyciskiem „Next”: 

 

Krok 6. Naciśnij przycisk „Install” aby kontynuować instalację lub naciśnij przycisk „Back”, jeśli chcesz 

zmienić ustawienia instalacji: 

 



Krok 7. Instalacja zakończona. Zaznacz haczyk w kwadracie aby uruchomić program po zakończeniu 

instalacji i naciśnij przycisk „Finish”: 

 

Krok 8. Po zainstalowaniu oprogramowaniu otrzymujesz możliwości przypisania 6 różnych poziomów 

rozdzielczości. 

Wybierz z menu „DPI Setting” pozycję 1-6 i za pomocą suwaka ustal odpowiednią rozdzielczość dla 

danego poziomu. W celu zmiany rozdzielczości naciskaj przycisk DPI na myszy przełączając się 

pomiędzy 6 poziomami. 

Możesz zmienić kolor początkowego podświetlenia myszy dla wybranego poziomu – naciśnij na 

kwadrat z kolorem i wybierz właściwy. Po dokonaniu wszelkich zmian naciśnij przycisk „Apply” aby 

zatwierdzić wprowadzone zmiany. 

 



Uwaga: Cały czas udoskonalamy jakość naszych produktów. Wiąże się to z aktualizacjami 

oprogramowania oraz modyfikacjami funkcjonalności w oferowanych urządzeniach. 

 

 

Krok 9. Dodatkowe ustawienia. 

W menu „Lighting” mamy możliwość zmiany 
ustawień podświetlenia myszy. Korzystamy z 
funkcji: efekt „Effect”, szybkość „Speed” oraz 
kierunek „Direction”. 

 
 

W menu „Mouse Parameter” mamy możliwość 
zmiany ustawień: 
- wrażliwość kursora „Mouse Sensitivity: 
- szybkość przewijania rolki „Scrolling Speed” 
- szybkość podwójnego kliknięcia „Double-Click 
speed” 
 

 
 



W menu „Polling Rate” możesz ustawić 
częstotliwość przesyłania pozycji myszy 

 
 

Każdy z 7 przycisków myszy można 
zaprogramować i zapisać w 3 profilach za 
pomocą panelu programującego 

 
 

 

Po dokonaniu wszelkich zmian naciśnij przycisk „Apply” aby zatwierdzić wprowadzone zmiany. 

 


