
MJOLNIR OHJELMISTO 

 

Seuraavassa kuvataan Mjolnirin ohjelmistolla hallittavia ja ohjelmoitavia toimintoja. 

 

PAINIKKEIDEN TOIMINNOT 1 - 11: 

 

Hiiren painikkeiden lyhyet toimintojen kuvaukset näkyvät näytöllä. 

Liikuttamalla kursoria eri toimintojen päältä hiiren painikkeiden sijainti näkyy ruudun keskellä olevassa 

kuvassa. 

 

Hiiren vakiotoiminnot ovat seuraavat: 

 

Key 1 = Left Key (Vasen napsautus) 

Key 2 = Right Key (Oikea napsautus) 

Key 3 = Middle key (Keskipainike / vieritys) 

Key 4 = Forward key (Eteenpäin) 

Key 5 = Back key (Taaksepäin) 

Key 6 = DPI + (Nopeuta kursoria) 

Key 7 = DPI - (Hidasta kursoria) 

Key 8 = Copy (Kopioi) 

Key 9 = Paste (Liitä) 

Key 10 = Desktop (Näytä työpöytä) 

Key 11 = Close (Sulje ikkunat) 

Tehdasasetuksia voi muuttaa napsauttamalla Recycle-kuvaketta. 

EDITOR: 

Napsauttamalla painiketta "macro editor" avautuu se osa ohjelmistoa, jossa voidaan nauhoittaa omia 

makroja. Makrot ovat numero- ja kirjainsekvenssejä, jotka toimivat salamannopeina oikopolkuina 

pelaamisen aikana. 

Tee uusi makronauhoitus napsauttamalla "New".  

Napsauta sitten "start record" ja näppäile heti sen jälkeen haluamasi makrosekvenssi.  

Lopeta nauhoitus napsauttamalla "stop record". 

Makro on nyt luotu nimellä "Macro 0". Se näkyy kuvan vasemmassa laidassa kohdassa "Macro Name". 

Voit luoda lisää makroja napsauttamalla "new" ja "start recording" ja toimi kuten edellä. 

 

Makro voidaan poistaa napsauttamalla ensin poistettavan makron kuvaketta ja sitten "delete". 

 



LIITÄ MAKROJA TIETTYIHIN PAINIKKEISIIN 

Napsauta sitä painiketta (key 2-11), johon haluat liittää makron. (Painiketta 1 ei voida valita). 

Näytölle avautuu kuva, jossa on monia eri valintamahdollisuuksia. Vieritä kohtaan "Macro Function" ja 

valitse haluamasi makro pudotusvalikosta. 

Vakiona makro toistetaan kerran napsautettaessa painiketta, johon makro on liitetty. Asetusta voi kuitenkin 

muuttaa, kuten valikosta näkyy. 

Poistuessasi makroikkunasta muista tallentaa asetukset napsauttamalla "SAVE" ruudun oikeassa 

alalaidassa. 

LISÄÄ PAINIKEASETUKSIA 

Saat kullekin painikkeelle lisää teknisiä asetuksia napsauttamalla ohjelmoitavaa painiketta ja valitsemalla 

valikosta toiminnot, joita haluat ohjelmoida ko. painikkeelle.  

Poistuessasi makroikkunasta muista tallentaa asetukset napsauttamalla "SAVE" ruudun oikeassa 

alalaidassa. 

REPORT RATE (POLLING RATE) 

Haluttu frekvenssi valitaan pudotusvalikosta. 

Report rate kertoo, kuinka monta kertaa hiiren on ilmoitettava sijaintinsa tietokoneelle. 

Esim. 125 Hz = Sijainti on ilmoitettava 8 millisekunnin välein 

500 Hz = Sijainti on ilmoitettava 2 millisekunnin välein. 

Mitä suurempi frekvenssi, sitä tarkemmat ovat hiiren sijaintitiedot. 

 

Poistuessasi makroikkunasta muista tallentaa asetukset napsauttamalla "SAVE" ruudun oikeassa 

alalaidassa. 

DPI 

DPI kertoo hiiren herkkyyden eli kuinka nopeasti kursorin on liikuttava näytöllä. 

Näytön oikeassa ylälaidassa näkyy DPI-pudotusvalikko, jossa voit tehdä DPI-asetukset, joita käytetään 

painikkeilla 6 ja 7 (nopeuta/hidasta kursoria). 

Kaikkia kuutta tehdasasetusta voidaan säätää jälkikäteen tarpeen mukaan. 

 

Esim.  

Valitsemalla pudotusvalikosta kohdan 4 voit valita jonkin neljästä eri asetuksesta: 500, 1000, 2000 tai 4000 

DPI. Näitä neljää asetusta voidaan siis vaihdella painamalla painikkeita 6 ja 7 (kursorin nopeutus/hidastus).  

 

Näitä asetuksia voi hienosaäätää DPI-kahvoista, jotka näkyvät pudotusvalikon alla. Muista aina tallentaa 

asetukset napsauttamalla "SAVE" näytön oikeasta alalaidasta. 

Voit palauttaa DPI-tehdasasetuksiet napsauttamalla "recycle"-kuvaketta DPI-valikon kohdassa. 

VALOT 

Pudotusvalikoista voidaan valita 11 erilaista valojen esiasetusta. 

Joissakin valoasetuksissa voidaan säädellä valon nopeutta ("Speed") ja kirkkautta ("Brightness") valikon 

kahvoista, toisissa asetuksissa taas voidaan säätää hiiren kuuden eri osion valovärejä. 

Napsauta yksittäistä osiota (color 1-6) ja valitse haluamasi väri alapuolella näkyvästä paletista. 

Muista napsauttaa "SAVE" ruudun oikeassa alalaidassa, jolloin asetukset tallentuvat. 



LIGHT 

Painike sijaitsee kuvan oikeassa alalaidassa. 

Configiin voit lisätä samalle hiirelle 6 käyttäjää/profiilia: 

Standard, profile_0, profile_1, profile_2, profile_3 ja profile_4  

Oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta voidaan valita eri profiilit, joista kuhunkin on tallennettu 

käyttäjäen omat asetukset. 

 

RESET 

Painike sijaitsee kuvan oikeassa alalaidassa. 

Reset-painikkeella kaikki hiiren asetukset palautuvat tehdasasetuksiin. 

SYSTEM SETTING 

Painike sijaitsee kuvan vasemmassa alalaidassa. 

Tästä asetetaan hiiren liikenopeus ("mouse speed") sekä herkkyys kaksoisnapsautukselle ("double click 

speed"). 

Myös vieritysnopeus ("scroll speed") voidaan valita. Valitse vieritysnopeus joko riveittäin tai näkymittäin. 

 


