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13 milyondan fazla DeathAdder satılmıştır. On yılı aşkın bir süredir 
adına ödül layık görülmektedir. İkonik ergonomisinin yanında ultra 

hızlı Razer™ HyperSpeed Kablosuz veya Bluetooth üzerinden çift 

kablosuz bağlantı ve 2 yeni hızlı erişim kenar düğmesi dahil 7 

programlanabilir düğme sayesinde artık sınırsız kontrol sunuyor. 
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1. İÇİNDEKİLER / SİSTEM GEREKLİLİKLERİ 

İÇİNDEKİLER 

§ Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. DPI arttır 

B. DPI düşür 

C. Sol mouse düğmesi 

D. Sağ mouse düğmesi 

E. Kaydırma tekerleği 

F. Durum göstergesi 

G. Mouse düğmesi 5 

H. Mouse düğmesi 4 

I. Razer™ HyperSpeed 2.4GHz 
kablosuz dongle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Ultraslick mouse ayakları 

K. Sürgü tuşu 

• Bluetooth modu 

• Kapatma modu 

• Razer™ HyperSpeed 
Kablosuz (2.4 Ghz) mod 

L. Razer™ 5G Gelişmiş 14K DPI 
Optik Sensör 

 

§ 1 x AA pil 

§ Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu 
 

DPI aşamaları aşağıdaki gibidir: 400, 800, 1600 (varsayılan), 3200 ve 6400. DPI 
aşamaları Razer Synapse kullanılarak özelleştirilebilir. 
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SİSTEM GEREKLİLİKLERİ 
Ürün Gereklilikleri 

§ USB-A port veya Bluetooth 5.1 bağlanabilirlik 

§ 1 x 1.5V AA pil* 
 
 
Razer Synapse Gereklilikleri 

§ Windows® 10 64-bit (veya üstü) 

§ Yazılım kurulumu için internet bağlantısı 
 
 

*AAA pil (paket içeriğinde yoktur) ile de uyumludur. 
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2. SİZİ KORUYALIM 
 

Elinizde 2 yıllık sınırlı garanti kapsamına sahip harika bir cihaz var. Şimdi 
razerid.razer.com’a kaydolarak cihazınızın potansiyelini en üst düzeye çıkarın ve özel 
Razer avantajlarından yararlanın. 

 
 

 
 
Sorunuz var mı? Support.razer.com adresindeki Razer Destek Ekibine sorabilirsiniz. 

Ürününüzün seri 
numarasını buradan 
görebilirsiniz. 
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3. TEKNİK ÖZELLİKLER 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER 

 
§ %99,4 çözünürlük doğruluğuna sahip gerçek 14.000 DPI 5G optik sensör 

§ Saniyede 300 inç'e kadar (IPS) / 35 G hızlanma 

§ Çift modlu kablosuz (2.4G ve BLE) 

§ Tek dongle üzerinde çift cihaz çalıştırma desteği sağlayan Razer™ HyperSpeed 
kablosuz teknolojisi 

§ Yedi bağımsız programlanabilen düğme 

§ 60 milyon tıklama için derecelendirilmiş  Razer™ Mechanical Gen-2 Mouse Tuşları 

§ Ergonomik sağ el kullanımlı tasarım 

§ Oyun sınıfı dokunsal kaydırma tekerleği 

§ Anında Hassasiyet Ayarı (Varsayılan aşamalar: 400/800/1600/3200/6400) 

§ Yerleşik DPI ve keymap depolama. 

§ Boyasız %100 PTFE mouse ayağı 

§ Razer Synapse 3 Özellikli 

§ AA/AAA Hibrit pil yuvası (her seferde sadece bir tip) 

§ Pil ömrü: 

o 240 saate kadar (2.4GHz 1000Hz Sinyal toplama oranında), paketin içinde 
bulunan AA pil ile 580 saat (BLE) 

o 96 saate kadar (2.4GHz 1000Hz Sinyal toplama oranında), paketin içinde 
bulunan AAA pil ile 232 saat (BLE) 

 
 
YAKLAŞIK ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK 

 
§ Uzunluk: 127 mm / 5 inç 

§ Genişlik: 61,7 mm / 2,4 inç 
§ Yükseklik: 42,7 mm / 1,7 inç 

§ Ağırlık: 83 g / 2,89 Ibs 
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4. BAŞLARKEN 
 
PİLİN YERLEŞTİRİLMESİ 

1. Mouse’un üst kapağını çıkarın ve AA pili pil bölmesinde gösterildiği gibi takın. 

  İsterseniz bir (1) adet AAA pil (paket içinde yoktur) de kullanabilirsiniz. 
 

 
Uyarı: Paket içinde bulunan AA pil yeniden şarj edilebilir özellikte değildir. Pil 
bölmesine sadece bir (1) pil takılır. Aynı anda zorla iki (2) pili yerleştirmeye 
çalışmayın. Pilleri yerel çevre yasalarına uygun olarak atın. Güvenliğiniz için 
sadece lityum veya alkalin piller kullanın. 

 
2. Üst kapağı Mouse’a yeniden takın ve sıkıca yerine sabitlendiğinden emin olun. 
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MOUSE’UN BAĞLANMASI 
Via Razer™ Hyperspeed kablosuz (2.4 GHz) mod 

1. Mouse’un üst kapağını çıkarın ve kablosuz dongle’ı çıkarın. 

 
2. Üst kapağı kapatın ve kablosuz dogle’ı PC'nizdeki herhangi bir USB portuna takın. 

 

3. Kaydırma tuşuyla Razer™ HyperSpeed Kablosuz (2.4 GHz) moduna getirin. 
Bağlandığında, durum göstergesi kısa bir süre sabit yeşile dönecektir. 
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Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed’iniz artık kablosuz modda kullanıma hazırdır. 

 
Bluetooth Modu İle 

1. Kaydırma tuşuyla Bluetooth moduna ( ) getirin. 
 

 
2. Eşleştirme modunu etkinleştirmek için iki yan düğme olan DPI arttır ve DPI azalt 

düğmelerine aynı anda üç saniye basılı tutun. Durum göstergesi, tekrarlanan 
aralıklarla iki kez yanıp sönecek cihazın eşleştirme modunda olduğunu gösterecektir. 

3. Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin, yeni Bluetooth cihazları arayın ve bulunan 
cihazlar listesinden “DA V2 X”’i seçin. 

 

4. Mouse cihazınızla eşleşene kadar bekleyin. Eşleşme sağlandığında, durum 
göstergesi kısa bir süre sabit maviye dönecektir. 

Eşleşti
riliyor 
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   Bir kez eşleştirildiğinde, Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed'iniz, Bluetooth 
modunda ve kapsama alanı içindeyken cihazınıza otomatik olarak yeniden 
bağlanacaktır. Daha hızlı ve daha stabil bağlantı için eşleştirilen cihazları 
birbirine yakın tutun. 

 
 

Tebrikler, Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed’iniz artık Bluetooth modunda kullanıma 
hazırdır. 

 
DÜŞÜK GÜÇ GÖSTERGESİ 
Durum göstergesi, takılı olan pilin gücünün %5'ten az olduğunu belirtmek için art arda iki kez 
kırmızı yanıp sönecektir. Bu yanıp sönme dizisi, pil tamamen boşalana kadar tekrarlanacaktır. 
Bu bildirimi aldıktan sonra pili değiştirme zamanı gelmiş demektir. 

 

 
 
MOUSE’UNUZU KİŞİSELLEŞTİRME 

 
 

DPI Belirlenmiş renk 

400 Kırmızı 

 
 

Eşleştiriliyor Eşleştirildi 
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DPI arttır veya DPI azalt düğmelerine basarak 
Mouse’unuzun DPI'sını oyun tarzınıza uyacak 
şekilde değiştirin veya Razer Synapse 
uygulamasını kullanarak bunları favori tuş 
bağlantılarınıza göre yeniden yapılandırın. 
Durum göstergesi, o anda aktif olan DPI 
aşamasına göre rengini kısa süreyle değiştirir. 

 
 

DPI arttır  
 
DPI düşür 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                Durum göstergesi 

    Razer Synapse uygulaması başlatılıyorsa yönlendirmeye uygun olarak kurulumu yapın 
veya kurulum uygulamasını razer.com/synapse adresinden indirin ve kurun. 

 
 
 
 

5. RAZER DEATHADDER V2 X HYPERSPEED'İN 
YAPILANDIRILMASI 

 
    Kurulum, güncellemeler ve bulut tabanlı özellikler için internet bağlantısı gereklidir. Bir 

Razer ID hesabı açıp kaydolmanız önerilir, ancak isteğe bağlıdır. Listelenen tüm özellikler, 
mevcut yazılım sürümüne, bağlı cihaza/cihazlara ve desteklenen uygulama ve yazılımlara göre 
değişebilir. 

SYNAPSE SEKMESİ 
Razer Synapse'i ilk başlattığınızda varsayılan sekmenizdir. Bu sekme, Dashboard 
(Gösterge Paneli) alt sekmesinde gezinmenizi sağlar. 

 
Gösterge Paneli 
Dashboard (Gösterge Paneli) alt sekmesi, Razer Synapse için tüm Razer cihazlarınıza, 
modüllerinize ve çevrimiçi hizmetlerinize erişebileceğiniz bir genel bakış sunar. 

800 Yeşil 

1600 Mavi 

3200 Camg
öbeği 

6400 Sarı 
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Modüller 
Modules (Modüller) alt sekmesi, kurulum için tüm yüklenmiş ve kullanılabilir modülleri 
görüntüler. 
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Global Kısayollar 
İşlemleri veya Razer Synapse işlevlerini, tüm cihaz profillerinde geçerli olan herhangi bir 
Razer Synapse özellikli cihaz girişinden özel tuş kombinasyonlarına bağlayın. Profiller 
hakkında daha fazla bilgi edinin 

 
       Yalnızca Razer Synapse özellikli cihaz girişleri tanınacaktır. 
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MOUSE SEKMESİ 

Mouse sekmesi, Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed’inizin ana sekmesidir. Buradan tuş 
atamaları ve DPI hassasiyeti gibi cihaz ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Bu sekme altında 
yapılan değişiklikler otomatik olarak sisteminize ve bulut depolamanıza kaydedilir. 

 
Özelleştirme 
Customize (Özelleştirme) alt sekmesi, Mouse’unuzun düğme atamalarını değiştirmek içindir. 

 

 

Profil 
Profil, Razer çevresel biriminizin ayarlarını saklamak için bir veri deposudur. Varsayılan 
olarak profil adı, sisteminizin adını temel alır. Bir profili eklemek, yeniden adlandırmak, 
çoğaltmak veya silmek için profilin ilgili Miscellaneous (Muhtelif Seçenekler) düğmesine (

) basmanız yeterlidir. 
 
Standart / Hypershift 
Hypershift modu, Hypershift tuşu basılı tutulduğunda etkinleştirilen ikincil bir tuş atamaları 
grubudur. Varsayılan olarak, Hypershift tuşu Razer Synapse destekli klavyenizin fn tuşuna 
atanmıştır, ancak herhangi bir başka tuşu da Hypershift tuşu olarak atayabilirsiniz. 
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HyperSpeed Çoklu Cihaz Eşleştirme 
İlave bir HyperSpeed uyumlu cihazı Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed'inizin kablosuz 
USB dongle'ı ile eşleştirmek için bu özelliği kullanın. Kablosuz USB dongle aynı anda bir 
klavye ve Mouse’u destekleyebildiğinden, her bir çevresel birim için ayrı dongle kullanmanıza 
gerek kalmayacaktır. 

Bu özelliği kullanmak için Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed'iniz HyperSpeed (2.4 GHz) 
kablosuz modu aracılığıyla bağlanmalıdır. Her bir çevresel birim her seferinde bir dogle’a 
bağlanabilir. 

 
 
 
Kenar Çubuğu 
Kenar Çubuğu düğmesine ( ) tıklandığında Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed için 
geçerli olan tüm tuş atamaları gösterilir. 
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Alternatif olarak, Customize (Özelleştir) sekmesinde seçerek belirli bir düğme atamasına 
atlayabilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bir tuş ataması belirledikten sonra, aşağıdaki işlevlerden birine atayabilirsiniz:  

 Varsayılan 

Bu seçenek, mouse tuşunu orijinal ayarına döndürmenizi sağlar.  

 Klavye İşlevi 

Bu seçenek, tuş atamasını bir klavye fonksiyonuna dönüştürür. Tuş basılı tutulduğunda 
klavyeye art arda basma işlemini taklit eden Turbo modunu etkinleştirmeyi de seçebilirsiniz. 

 
  Mouse İşlevi 

Bu seçenek, herhangi bir tuşu mouse işlevine dönüştürmenize olanak tanır. Aşağıda, 
aralarından seçim yapabileceğiniz işlevler listelenmiştir: 

 
§ Sol Tıklama - Atanan düğmeyi kullanarak sol mouse tıklaması gerçekleştirir. 

§ Sağ Tıklama - Atanan düğmeyi kullanarak sağ mouse tıklaması gerçekleştirilir. 
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§ Kaydırma Tıklaması - Evrensel kaydırma işlevini etkinleştirir. 

§ Çift Tıklama - Atanan düğmeyi kullanarak çift sol tıklama gerçekleştirilir. 

§ Mouse Düğmesi 4 - Çoğu internet tarayıcısı için bir "Geri" komutu gerçekleştirilir. 

§ Mouse Düğmesi 5 - Çoğu internet tarayıcısı için bir "İleri" komutu gerçekleştirilir. 

§ Yukarı Kaydır - Atanan düğmeyi kullanarak bir "Yukarı Kaydır" komutu gerçekleştirilir. 

§ Aşağı Kaydır - Atanan düğmeyi kullanarak bir "Aşağı Kaydır" komutu gerçekleştirilir. 

§ Sola Kaydır - Atanan düğmeyi kullanarak bir "Sola Kaydır" komutu gerçekleştirilir. 

§ Sağa Kaydır - Atanan düğmeyi kullanarak bir "Sağa Kaydır" komutu gerçekleştirilir. 
Ayrıca, bazı mouse işlevlerinde tuş basılıyken söz konusu işleve tekrar tekrar basıp bırakmayı 
taklit eden Turbo modunu etkinleştirebilirsiniz. 

 
  Hassasiyet 

Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed’inizin DPI ayarını tek düğmeye basarak 
değiştirmenizi sağlar. Hassasiyet seçenekleri ve açıklamaları aşağıda verilmiştir: 

 
§ Hassasiyet Kaydırma - Belirlenen düğme basılı tutulurken hassasiyet önceden 

tanımlanmış bir DPI'ye getirilir. Düğme bırakıldığında önceki hassasiyete dönülür. 

§ Hassasiyet Artır - Mevcut hassasiyeti bir kademe artırır. 

§ Hassasiyet Düşür - Mevcut hassasiyeti bir kademe azaltır. 

§ Canlı Hassasiyet - Belirlenen düğmeye basıldığında ve kaydırma tekerleği yukarı 
veya aşağı hareket ettirildiğinde  mevcut DPI buna göre artacak veya azalacaktır. 

§ Hassasiyet Kademelerini Artır- Mevcut hassasiyet kademesini bir artırır. En yüksek 
hassasiyet aşamasına ulaştığında, düğmeye tekrar basılırsa kademe 1'e döner. 

§ Hassasiyet Kademelerini Azalt - Mevcut hassasiyet kademesini bir azaltır. Kademe 
1'e ulaştığında, düğmeye tekrar basılırsa en yüksek hassasiyet aşamasına dönülür. 
Hassasiyet Kademeleri hakkında daha fazla bilgi edinin 

 
 

  Makro 
 

Makro, kesin zamanlama ile yürütülen, önceden kaydedilmiş bir tuş vuruşları ve düğme 
basışları dizisidir. Tuş işlevini Makro olarak ayarlayarak, belirli bir komut zincirini kolaylıkla 
çalıştırabilirsiniz. Bu işlevin yalnızca Modüller sekmesinden Makro modülünü yüklediyseniz 
görünür olacağını unutmayın. 

 
  Cihazlar arası kontrol 
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Razer Synapse özellikli cihazların işlevselliğini değiştirmenize olanak tanır. Bu işlevler 
arasında Razer Mouse’unuzun Hassasiyet Kademesini Razer klavyenizi kullanarak 
değiştirmek için gibi cihaza özel fonksiyonlar yer alır. 

 
  Profili Değiştir 

 
Profil Değiştir, profilleri hızlıca değiştirmenize ve yeni bir tuş ataması dizisini yüklemenize 
olanak tanır. Profilleri her değiştirdiğinizde bir ekran bildirimi görünecektir. 

 
  Razer Hypershift 

 
Tuş Razer Hypershift'e ayarlandığında tuş basılı tutulduğu sürece Hypershift modunu 
etkinleştirmenizi sağlar. 

 
 Programı Başlat 

 
Programı Başlat, atanan tuşu kullanarak bir uygulama veya web sitesi açmanıza olanak tanır. 
Programı Başlat'ı seçtiğinizde, açmak istediğiniz belirli bir uygulamayı aramanızı veya gitmek 
istediğiniz web sitesinin adresini yazmanızı gerektiren iki seçenek görünecektir. 

 
 Multimedya 

 
Razer cihazınıza multimedya kontrolleri atamanıza izin verir. Aşağıda, aralarından seçim 
yapabileceğiniz multimedya kontrolleri listelenmiştir: 

 
§ Sesi Azalt - Ses çıkışını azaltır. 

§ Sesi Artır - Ses çıkışını artırır. 

§ Sesi Kapat - Sesi kapatır. 

§ Mikrofon Sesi Artır - Mikrofon sesini artırır. 

§ Mikrofon Sesi Kısma - Mikrofon sesini azaltır. 

§ Mikrofon Sessiz - Mikrofonun sesini kapatır. 

§ Tümünü Kapat - Hem mikrofonu hem de ses çıkışını kapatır. 

§ Oynat / Duraklat - Geçerli medyayı yürütme, duraklatma veya oynatmaya kalınan 
yerden devam etme. 

§ Önceki Parça - Önceki multimedyayı yürütür 

§ Sonraki Parça - Sonraki multimedyayı yürütür. 
 

  Windows Kısayolları 
 
Bu seçenek, tercih ettiğiniz tuşu bir Windows İşletim Sistemi kısayol komutuna atamanıza 
olanak tanır. Daha fazla bilgi için Support.microsoft.com/kb/126449 adresine gidebilirsiniz. 
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  Metin Fonksiyonu 
 

Metin Fonksiyonu, bir tuşa dokunarak önceden yazılmış bir metin yazmanıza olanak sağlar. 
İstediğiniz metni verilen alana yazmanız yeterlidir; metniniz atanan tuşa her basıldığında 
yazılacaktır. Bu fonksiyon tam Unicode desteğine sahiptir, ayrıca karakter haritalarından özel 
semboller ekleyebilirsiniz. 

 
 Devre Dışı Bırakma 

Bu seçenek, atanan tuşu devre dışı bırakır. Seçilen tuşu kullanmak istemiyorsanız veya 
çalışmanıza engel oluyorsa Devre Dışı Bırak'ı kullanın. 
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Performans 
Performance (Performans) alt sekmesi, hassasiyeti, ivmeyi ve sinyal toplama hızını 
değiştirmenize olanak tanır. 

 

Hassasiyet 
Hassasiyet, Mouse’nin hareket ettiği mesafeye bağlı olarak imlecin kat edeceği mesafeyi 
ifade eder. DPI ne kadar yüksekse, aynı mouse hareketi mesafesi göz önüne alındığında 
imleç o kadar uzağa gidecektir. 

 
Hassasiyet Kademeleri 
Hassasiyet kademeleri önceden ayarlanmış bir dizi hassasiyet değerleridir. DPI döngü 
düğmesini kullanarak geçiş yapabileceğiniz 5 farklı hassasiyet kademesi oluşturabilirsiniz. 

 
Sinyal Toplama (Polling) Hızı 
Sinyal Toplama Hızı oranı ne kadar yüksek olursa, bilgisayar Mouse’unuzun durumu 
hakkında o kadar sık bilgi alır ve böylece mouse imlecinin tepki süresini artırır. Sağlanan 
seçeneklerden istediğiniz Sinyal Toplama hızını seçerek 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) ve 
1000Hz (1ms) arasında geçiş yapabilirsiniz. 

 
Mouse Özellikleri 
Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed’inizi doğrudan etkileyebilecek işletim sistemi ayarlarını 
değiştirebileceğiniz Windows Mouse Özelliklerine erişebilirsiniz. 
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Kalibrasyon 
Kalibrasyon alt sekmesi, daha iyi izleme için Razer Hassas Sensörünüzü herhangi bir yüzeye 
optimize etmenize olanak tanır. Bu özelliği kullanmak için, kapsamlı bir Razer mouse altlığı 
listesinden seçim yapabileceğiniz veya kendi mouse altlığınızı ekleyebileceğiniz Add A 
Surface (Yüzey Ekle) seçeneğini tıklamanız gerekir. 
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Güç 
Power (Güç) alt sekmesi Mouse’unuzu belirli bir süre boşta kaldığında uyku moduna girecek 
şekilde ayarlayabilmenize imkan sağlar. 
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PROFİLLER SEKMESİ 

Profiles (Profiller) sekmesi, tüm profillerinizi yönetmek ve bunları oyunlarınıza ve 
uygulamalarınıza bağlamak için kolay bir yol sunar. 

 
Cihazlar 
Devices (Cihazlar) alt sekmesini kullanarak her bir cihazın profiline hangi oyunların bağlı 
olduğunu veya hangi Chroma Efektin hangi oyunlara bağlı olduğunu görüntüleyebilirsiniz. 

 

 
Profilleri bilgisayarınızdan veya buluttan içe aktar düğmesi ( ) aracılığıyla içe aktarabilir veya ekle 
düğmesini ( ) kullanarak seçilen cihazda yeni profiller veya belirli oyunlar için yeni profiller 
oluşturabilirsiniz. Profili adlandırmak, çoğaltmak, dışa aktarmak veya silmek için Miscellaneous 
(Muhtelif Seçenekler) tuşuna ( ) basmanız yeterlidir. Bağlı Oyunlar seçeneği ile bir uygulamayı 
çalıştırdığınızda etkinleştirilecek her bir profil ve/veya Chroma Efekt otomatik olarak ayarlanabilir. 
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Bağlı Oyunlar 
Linked Games (Bağlı Oyunlar) alt sekmesi size oyun ekleme, oyunlarla bağlantılı çevre 
birimlerini görüntüleme veya eklenen oyunları arama esnekliği sağlar. Ayrıca oyunları 
alfabetik sıraya, en son oynanana veya en çok oynanana göre sıralayabilirsiniz. Eklenen 
oyunlar, bir Razer cihazına bağlı olmasa bile burada listelenmeye devam edecektir. 

 

 
Oyunları bağlı Razer cihazlarına veya Chroma Effects'e bağlamak için, listeden herhangi bir 
oyuna tıklamanız ve ardından oyun sırasında otomatik olarak başlatmak için bağlanacağı 
Razer cihazını veya Chroma Effect'i seçip bir cihaz ve profil seç'e tıklamanız yeterlidir. 
Bağlandıktan sonra, Chroma Efekti veya profili seçmek için karşılık gelen Chroma efektin 
veya cihazın Miscellaneous (Muhtelif Seçenekler) düğmesine ( ) tıklayabilirsiniz. 
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AYARLAR PENCERESİ 
 Razer Synapse'e ( ) düğmesine tıklayarak erişilebilen Settings (Ayarlar) penceresinde 
Razer Synapse'ın başlatma davranışını ve görüntüleme dilini yapılandırabilir, bağlı her bir 
Razer cihazının ana kılavuzlarını görüntüleyebilir veya bağlı herhangi bir Razer cihazını 
fabrika ayarlarına sıfırlama işlemlerini yapabilirsiniz: 

Genel sekmesi 
Ayarlar penceresinin varsayılan sekmesidir. Genel sekmesi, yazılımın görüntüleme dilini, 
başlatma davranışını ve görüntüleme temasını değiştirmenizi veya bağlı tüm Razer 
cihazlarının ana kılavuzunu görüntülemenizi sağlar. Ayrıca profillerinizi bulut ( ) ile manuel 
olarak senkronize edebilir veya bağlı tüm Razer cihazlarının ana kılavuzunu 
görüntüleyebilirsiniz. 

 
Sıfırla sekmesi 
Yerleşik belleğe sahip bağlı tüm Razer cihazlarını fabrika ayarlarına döndürmek ve/veya 
Razer Synapse’ bir sonraki açılışında Razer Synapse eğitimleriyle yeni özellikleri öğrenmek 
için sıfırlama yapmanıza olanak tanır. 

 
Bir Razer cihazı sıfırlandığında, seçilen cihazın yerleşik belleğinde saklanan tüm 
profiller silinecektir. 
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Hakkında sekmesi 
About (Hakkında) sekmesi, kısa yazılım bilgilerini, telif hakkı bildirimini görüntüler ve kullanım 
koşulları için ilgili bağlantıları sağlar. Bu sekmeyi, yazılım güncellemelerini kontrol etmek veya 
Razer’in sosyal topluluklarına hızlı erişim için de kullanabilirsiniz. 
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6. GÜVENLİK VE BAKIM 
 
GÜVENLİK İLKELERİ 
Cihazı düzgün şekilde çalıştırmakta sorun yaşıyorsanız ve sorun giderme çalışmıyorsa, 
cihazın fişini çekin ve Razer yardım hattı ile iletişime geçin veya destek için support.razer.com 
adresine gidin. 

 

Cihazı sökmeyin ve anormal akım yükleri altında çalıştırmayın. Bunların yapılması garantinizi 
geçersiz kılar. 

 
Cihazı sıvılardan ve nemden uzak tutun. Cihazı yalnızca 0°C (32°F) ila 40°C (104°F) 
arasındaki sıcaklıklarda çalıştırın. Sıcaklık bu aralığı aşarsa, sıcaklığın optimum seviyede 
sabitlenmesi için cihazı fişten çekin ve/veya kapatın. 

 
RAHATLIK 

Araştırmalar, uzun süreli tekrar eden hareketlerin, bilgisayarınızın çevresel birimlerinin yanlış 
konumlandırılmasının, yanlış vücut pozisyonunun ve kötü alışkanlıkların fiziksel rahatsızlıkla 
ve sinirlerde, tendonlarda ve kaslarda yaralanma ile ilişkili olabileceğini göstermiştir. Razer 
DeathAdder V2 X HyperSpeed’inizin kullanımı ile ilgili muhtemel zararları önlemek ve 
optimum konforu sağlamak için dikkat edebileceğiniz bazı talimatlar aşağıda belirtilmiştir. 

 
§ Klavyenizi ve monitörünüzü Mouse’unuz yanında olacak şekilde doğrudan önünüze 

yerleştirin. Dirseklerinizi çok uzakta olmayacak şekilde yanınıza ve klavyenize 
kolayca erişebileceğiniz bir yere koyun. 

§ Sandalyenizin ve masanızın yüksekliğini, klavye ve mouse dirsek hizasında veya 
altında olacak şekilde ayarlayın. 

§ Ayaklarınızı iyi destekleyin, dik durun ve omuzlarınız rahat olsun. 

§ Oyun sırasında bileğinizi gevşetin ve düz tutun. Aynı işlemleri ellerinizle tekrar 
tekrar yapıyorsanız, ellerinizi uzun süre bükmemeye, uzatmamaya veya 
kıvırmamaya çalışın. 

§ Bileklerinizi uzun süre sert yüzeylere dayamayın. Oyun oynarken bileğinizi 
desteklemek için bir bilek desteği kullanın. 

§ Bütün gün aynı pozisyonda oturmayın. Ayağa kalkın, masanızdan uzaklaşın ve 
kollarınızı, omuzlarınızı, boynunuzu ve bacaklarınızı germek için egzersizler 
yapın. 

 
Mouse’unuzu kullanırken ellerinizde, bileklerinizde, dirseklerinizde, omuzlarınızda, boynunuzda 
veya sırtınızda ağrı, uyuşma veya karıncalanma gibi herhangi bir fiziksel rahatsızlık 
hissederseniz derhal bir hekime başvurun. 



FOR GAMERS. BY GAMERS.™ 28  

BAKIM VE KULLANIM 

Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed minimum bakımla optimum durumda kalır. Ayda bir kez 
cihazı bilgisayardan çıkarmanızı ve kir birikmesini önlemek için yumuşak bir bez veya 
pamuklu çubuk kullanarak temizlemenizi öneririz. Sabun veya sert temizlik maddeleri 
kullanmayın. 

 
Hareket ve kontrolde en üst düzey deneyimi elde etmek için Razer'ın birinci sınıf mouse 
altlığını önemle tavsiye ediyoruz. Bazı yüzeyler Mouse ayaklarında aşırı aşınmaya neden 
olur, sürekli bakım ve en sonunda değiştirme gerektirir. 

 
Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed, özellikle Razer mouse altlıkları için 'ayarlanmıştır' veya 
optimize edilmiştir. Sensör kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve Razer DeathAdder V2 X 
HyperSpeed, Razer mouse altlıklarında en iyi okuma ve izleme performansını sergilediği teyit 
edilmiştir. 
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7. YASAL BİLGİLER 
 
TELİF HAKKI VE FİKRİ MÜLKİYET BİLGİLERİ 
©2021 Razer Inc. Tüm hakları saklıdır. Razer adı, üç başlı yılan logosu, Razer logosu, “For 
Gamers. By Gamers. (Oyuncular İçin. Oyuncular Tarafından.) sloganı, Razer Inc.'in ve/veya 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki veya diğer ülkelerdeki bağlı şirketlerinin ticari markaları veya 
tescilli ticari markalarıdır. Ürünün gerçeği resimlerden farklı gözükebilir. Diğer tüm ticari 
markalar ilgili sahiplerinin mülkiyeti altındadır. Garanti, ürünün amaçlanan bölgesi dışında 
geçerli değildir. 

 
Bluetooth® adı, markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve 
bu tür markaların Razer tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. 

 
Windows adı ve Windows logosu, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. 

 
Razer Inc. ("Razer"), bu kılavuzdaki ürünle ilgili telif hakkı, ticari marka, ticari sır, patent, 
patent başvurusu veya diğer fikri mülkiyet haklarının (tescilli veya tescilsiz) maliki olabilir. Bu 
kılavuzun verilmiş olması size bu anlamda herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent veya 
diğer fikri mülkiyet hakları için bir lisans verildiği anlamına gelmez. Razer DeathAdder V2 X 
HyperSpeed ("Ürün") ambalajı üzerinde veya başka şekillerde kullanılan resimlerden farklı 
olabilir. Razer, bu tür farklılıklar veya ortaya çıkabilecek herhangi bir hata için hiçbir 
sorumluluk kabul etmez. Burada yer alan bilgiler önceden bildirim yapılmaksızın 
değiştirilebilir. 

 
SINIRLI ÜRÜN GARANTİSİ 

Sınırlı Ürün Garantisinin en son ve güncel koşullarına razer.com/warrantyadresinden 
erişebilirsiniz. 

 
SINIRLI SORUMLULUK 
Razer, Ürünün herhangi bir şekilde dağıtımı, satışı, tekrar satışı, kullanımı ya da 
kullanılamamasından kaynaklanabilecek herhangi bir kâr kaybı, bilgi veya veri kaybı, özel, 
arızi, dolaylı, cezai veya müteselsil olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır. 
Razer'in sorumluluğu hiçbir durumda Ürünün perakende satış fiyatını aşmayacaktır. 

 
GENEL 

Bu şartlar, Ürünün satın alındığı ülkenin geçerli yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre 
yorumlanacaktır. Buradaki herhangi bir şartın geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar 
verilmesi durumunda, bu şartın (geçersiz veya uygulanamaz olduğu sürece) hiçbir geçerlilik 
etkisi olmayacak ve diğer şartlar geçerliliklerini koruyacaktır. Razer, herhangi bir zamanda 
herhangi bir bildirimde bulunmaksızın şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 


