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1.1  Algemeen

Max. DPI/CPI 16.000

Min. DPI/CPI 50

Sensor Optisch

Chip PixArt 3389

Verlichting RGB

Max. polling rate 1.000 Hz

Frames per seconde 16.000

Inches per seconde 400

Max. acceleratie 50 g

Muisvoetjes 5, puur PTFE

1.2  Eigenschappen knoppen

Aantal knoppen 6

Programmeerbare knoppen 6

Duurzame Omron-switches in de linker- en 
rechtermuisknop 

Levensduur van de knoppen Min. 20 miljoen klikken

1.3  Eigenschappen DPI

DPI-stappen 7 (volledig aanpasbaar) 

DPI-schakelaar 
DPI-indicator LED

1.  Specificaties
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1.4  Eigenschappen software 

Gamingsoftware 
Intern geheugen voor gameprofielen 
Capaciteit van het intern geheugen 64 kB

Aantal profielen 5

 

1.5  Kabel en aansluiting

Aansluiting  USB

Vergulde USB-stekker 
Ultraflexibele kabel 
Gevlochten kabel 
Kabellengte 180 cm

1.6  Inhoud verpakking

 Light² 200

 verwisselbaar bovendeel

 verwisselbare DPI-knop

 extra set muisvoetjes

 handleiding

1.  Specificaties

Zorgt u ervoor dat er geen vloeistoffen of vuil op de zichtbare onderdelen in de Light² 200 terechtko-
men. Vuil en stof kunt u voorzichtig verwijderen met een zachte doek of luchtspray. Steekt u geen 
voorwerpen door de openingen van de muis.
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2.  De gaming-muis verbinden

3.  Overzicht

 Linkermuisknop

 Scrollwiel

 Rechtermuisknop

 DPI-schakelaar

 Duimknop 1

 Duimknop 2

 Polling rate-schakelaar
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4.  Snelkoppelingen

Duimknop 1 + Rechter muisknop
(3 seconden ingedrukt houden): Lichteffecten

Duimknop 2 + Linker muisknop + Rechter muisknop
(3 seconden ingedrukt houden):
Profiel wisselen (Profiel 1 Rood, Profiel 2 Groen,
Profiel 3 Blauw, Profiel 4 Geel, Profiel 5 Paars)

Duimknop 1 + Duimknop 2 + Scrollwiel (3 seconden
ingedrukt houden): Terugzetten naar fabrieksinstellingen

De polling-rate kan gewijzigd worden met een schake-
laar aan de onderkant van de Light² 200. Er zijn drie ni-
veaus. Als de schakelaar in de laagste positie staat, is 
de polling-rate 125 Hz en knippert het licht groen. In de 
middelste positie is de polling-rate 500 Hz en knippert het 
licht rood. De hoogste positie is voor een polling-rate van 
1000 Hz en het licht knippert dan blauw. 

5.  De polling rate selecteren
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6.  Installatie van de software

Download de gaming-software voor de Light² 200 van 
de Sharkoon-website op www.sharkoon.com. Pak het 
ZIP-bestand uit in de gewenste map en dubbelklik op het 
bestand ‚Light2_200.exe‘ om de installatie te beginnen.

Volg de instructies van de installatiewizard en klik ver-
volgens op ‚Voltooien‘ om de installatie af te ronden. Het 
Light² 200-symbool verschijnt dan in de taakbalk. De soft-
ware is nu geïnstalleerd.

Om de gaming-software te starten dubbelklik je op het 
Light² 200-symbool op de taakbalk. Let op: de gaming-soft-
ware is voortdurend actief op de achtergrond terwijl de 
computer aanstaat. Alleen zo kan het volledige scala 
aan functies van de Light² 200 benut worden. Het Light² 
200-symbool wordt weergegeven op de Windows-taak-
balk als de gaming-software actief is.   
      

        

1
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7.  Softwareoverzicht

Toewijzing knop: De functies van de acht knoppen van 
de Light² 200 kunnen naar wens worden gewijzigd. Je 
kunt afzonderlijke toetsen toewijzen aan verschillende 
commando‘s, functies en macro‘s. 

DPI-instelling: Met dit menu kunnen tot zeven afzon-
derlijke DPI-stappen apart worden ingesteld. 

Verlichting: De Light² 200 beschikt over verschillende 
verlichtingseffecten die in dit menu kunnen worden ge-
selecteerd en aangepast. 

Geavanceerde instellingen: Hier kun je de instellingen 
voor de gevoeligheid en snelheid van de muis aanpas-
sen.

Macro-manager: In het menu Macro-manager kun je ver-
schillende macro‘s opnemen, wijzigen of wissen. Deze 
worden afzonderlijk opgeslagen, maar zijn vervolgens be-
schikbaar voor gebruik in alle profielen.

Profiel: Onderin de gaming-software kun je een van de vijf 
profielen selecteren. Elk profiel bewaart de instellingen 
voor Toewijzing knop, DPI, Verlichting en Geavanceerde 
instellingen.

Resetten/Opslaan: Om wijzigingen van deze instellingen op 
te slaan, klik je op de knop Opslaan. Met de knop Resetten 
keert het geselecteerde profiel terug naar de fabrieksin-
stellingen. Let op: instellingen die je niet hebt opgeslagen 
worden niet bewaard door de software als deze wordt af-
gesloten.          
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8.  Toewijzing knop

De Light² 200 heeft acht configureerbare knoppen die 
via de software opnieuw kunnen worden toegewezen. 
Om een knop opnieuw toe te wijzen, kies je de gewens-
te knop uit de lijst links van de afbeelding van de Light² 
200. Klik op het veld van de knop die je wilt veranderen 
en kies een functie uit de keuzelijst.

Klik: Komt overeen met een enkele druk op de linker-
muisknop. Minstens één knop van de Light² 200 moet 
aan deze functie zijn toegewezen.

Menu: Komt overeen met het verticaal en horizontaal 
scrollen van scrolbare elementen.

Scrollen: Maakt het verticaal en horizontaal scrollen 
van scrolbare elementen mogelijk.

Vooruit/Terug: Voor gestructureerde heen-en-weerna-
vigatie op het web of in bestandsbeheer. 

Omhoog scrollen/Omlaag scrollen: Beweegt het scrol-
bare element omhoog of omlaag. 

Vuurtoets: Opent het menu voor het instellen van de vu-
urtoets-functie. Met deze functie kun je een comman-
do snel herhalen door de bijbehorende muisknop in te 
drukken. Er zijn tot 255 herhalingen mogelijk.

Sneltoetsen: Maakt het mogelijk om een toetsenbord-
toets of toetsenbordcombinatie toe te wijzen aan de gekozen muisknop. Let op: be-
paalde toetsen kunnen mogelijk niet worden toegewezen, afhankelijk van de indeling 
en het type van het toetsenbord. 

Macro‘s: Wijst een opgenomen macro toe aan de gekozen muisknop. De macro wordt 
uitgevoerd als je de knop indrukt. 

Richttoets: Als je de muisknop ingedrukt houdt, worden de DPI verhoogd of verlaagd 
tot de waarde die je eerder hebt geselecteerd. 

DPI:  Hier staan commando‘s voor het selecteren van DPI-stappen. Let op: als je over-
schakelt naar een andere DPI-stap, knippert het licht kort.

Multimediacommando‘s: Hiermee kun je verschillende Windows-programma‘s en 
-functies openen. Bevat ook bediening voor de mediaspeler. Let op: de geselecte-
erde mediaspeler kan op elk moment worden veranderd in de standaard-apps van 
Windows. Niet elke mediaspeler wordt echter ondersteund door Windows, dus som-
mige apps zijn mogelijk niet compatibel. 

Basiscommando‘s: Dit bestaat uit een aantal fundamentele Windows-commando‘s.
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9.  DPI-instellingen

De zeven DPI-stappen van de Light² 200 kunnen naar wens worden aangepast. Elke stap kan worden toegewezen 
met een DPI-waarde tussen de 50 en 16.000. Indien nodig kun je de DPI-waardes voor de x-as en y-as afzonderlijk 
instellen. De huidig geselecteerde DPI-stap is blauw gemarkeerd. Je kunt DPI-stappen uitschakelen die je niet no-
dig hebt.    

De DPI-stappen heten, van boven naar beneden, DP1 t/m DPI 7. Om een stap uit te schakelen, klik je op het vak links 
van de DPI-stap. Het vinkje verdwijnt dan. Het lege vak geeft aan dat de DPI-stap is uitgeschakeld. De stap wordt 
niet meer geselecteerd als je door de DPI-stappen schakelt met de bijbehorende muisknop. Om de stap weer in te 
schakelen, klik je opnieuw op het vak om het vinkje terug te plaatsen. 

Om het niveau van de DPI-stap aan te passen, verplaats je de bovenste of onderste blauwe schuifknop naar links 
of rechts langs de schuifbalk. Om een enkele schuifknop afzonderlijk te verplaatsen voor elke as, klik je onder in 
het vak genaamd ‚X-/y-as afzonderlijk aan te passen‘. Zodra je het vak aanvinkt, worden de DPI-waarden aan het 
uiteinde van de schuifbalk aangegeven per as. De blauwe schuifknop boven aan de schuifbalk past de DPI-waarde 
van de x-as aan. De blauwe schuifknop onderaan past de y-as aan. Om de DPI-waarde voor beide assen tegelijk aan 
te passen, klik je opnieuw in het vak ‚X-/y-as afzonderlijk aan te passen‘ om het vinkje te verwijderen.  
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10.  Verlichting

In dit menu kunnen de lichteffecten van de Light² 200 worden ingesteld en aangepast. Er zijn negen verschillende 
lichteffecten beschikbaar. Daarnaast kan de verlichting volledig worden uitgeschakeld indien gewenst. Afhankelijk 
van het geselecteerde lichteffect kunnen er andere elementen worden aangepast, zoals helderheid, frequentie of af-
zonderlijke kleuren. 

Pulserende RGB-cyclus: De verlichting verandert voort-
durend naar kleuren binnen het RGB-spectrum. Bij elke 
verandering verschijnt er een kleur die vervolgens weer 
dimt. Je kunt de helderheid en frequentie van het effect 
aanpassen.  

Pulserend: De muis wordt verlicht in een enkele kleur 
die in een regelmatig tempo verschijnt en verdwijnt. Je 
kunt de kleur, helderheid en frequentie ook aanpassen.

Permanent: De muis wordt constant verlicht in een en-
kele kleur naar keuze. Zowel de kleur als de helderheid 
van dit effect kunnen aangepast worden.

Kleurwisseling: De kleur van de verlichting verandert 
binnen het RGB-spectrum. De kleuren lopen hier vloei-
end in elkaar over. Je kunt de helderheid en frequentie 
van dit effect ook aanpassen.

Lichtkrant enkele kleur: De verlichting beweegt van de 
linkerkant van de muis langs de achterkant en dan om-
hoog naar het muiswiel. Het licht beweegt constant op 
en neer. Je kunt de kleur, helderheid en frequentie ook 
aanpassen.        

        

Lichtkrant multikleuren: De muis wordt net zo verlicht als 
met ‚Lichtkrant enkele kleur‘. Het effect licht echter op met 
verschillende kleuren die van tevoren gekozen zijn. Naast 
de kleur kun je ook de helderheid en frequentie aanpassen. 

Rimpeleffect: Vanaf de linkerkant lichten de afzonderlijke 
zones van de muis stuk voor stuk even op. De zones veran-
deren in kleuren binnen het RGB-spectrum. De helderheid 
en frequentie kunnen worden aangepast. 

Trigger: Als je op de muis klikt, licht deze op in een door jou 
gekozen kleur. Als je er nog een keer op klikt, licht de muis 
op in een andere kleur van jouw keus. Naast de kleur kun je 
ook de helderheid en frequentie instellen. 

Hartslag: Verlicht de muis net als het Pulserend-effect. De 
verlichting licht op en dimt op het ritme van een hartslag. Je 
kunt de kleur, helderheid en frequentie ook aanpassen.  
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11.  Geavanceerde instellingen 

In ‚Geavanceerde instellingen‘ kun je opties voor de precisie en snelheid van de Light² 200 inschakelen en aanpassen. 
Je kunt de muisgevoeligheid, scrolsnelheid, dubbelkliksnelheid en lift-off distance wijzigen. Om de instellingen te ver-
anderen beweeg je de bijbehorende schuifknop naar links of rechts.      

Gevoeligheid: Met deze optie kun je de aanwijzersnel-
heid aanpassen. Hoe hoger de waarde, hoe sneller de 
muiswijzer over het scherm beweegt. Daarnaast kun je 
de optie ‚Precisie aanwijzer verbeteren‘ inschakelen. 
Hoe sneller de muis dan bewogen wordt, hoe sneller de 
muiswijzer beweegt.

Scrollsnelheid: Als je scrolt met het muiswiel, beweegt 
het scherm afhankelijk van de aangegeven waarde. 
Met een hogere waarde hoef je het muiswiel minder 
lang te draaien om het scherm te bewegen. Met een 
lagere waarde moet je het muiswiel langer draaien om 
het scherm dezelfde afstand te laten bewegen. Daar-
naast is er een instelling waarmee het scherm een hele 
zijde verplaatst kan worden door te scrollen.  
  

Dubbelkliksnelheid: In dit menu kun je instellen hoever 
twee muisklikken uit elkaar mogen liggen om nog wel her-
kend te worden als een dubbelklik. Hoe hoger de waarde, 
hoe sneller de muisklikken op elkaar moeten volgen.

Lift-off distance: De lift-off distance bepaalt hoeveel af-
stand de muissensor kan hebben tot het bureaublad of de 
mat en nog wel muisbewegingen herkent. Bij een lagere 
waarde worden bewegingen kort nadat de muis is opgetild 
niet meer geregistreerd.  
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12.  Macro-manager

In de macro-manager kun je macro‘s van maximaal 50 
toetsencommando‘s opnemen, bewerken en wissen. 
Macro‘s zijn onafhankelijk van gameprofielen, maar kun-
nen met elk van deze profielen worden gebruikt nadat ze 
zijn opgenomen. Voordat je een macro kunt gebruiken, 
moet je deze toewijzen aan een muisknop in het menu 
‚Toewijzing knop‘. Let op: bepaalde toetsen kunnen moge-
lijk niet gebruikt worden in een macro-opname, afhankeli-
jk van het toetsenbord en de toetsenbordindeling.

Macro selecteren: Hier kun je macro‘s maken en wissen. 
Om een macro te maken, rechtsklik je in het veld onder 
‚Macro selecteren‘. Vervolgens krijg je de optie om een 
nieuwe macro te maken of een macro te importeren die 
al is opgeslagen op de pc. Als je een nieuwe macro wilt 
maken, wordt je gevraagd om deze een naam te geven.

Macro-editor: Het veld ‚Macro-editor‘ geeft de reeks 
toetsaanslagen weer tijdens de opname van een macro. 
Om te beginnen met opnemen, klik je op ‚Opname starten‘ 
en typ je de toetsencommando‘s in die je wilt opnemen. 
Om te stoppen met opnemen, klik je op ‚Opname stop-
pen‘. Je kunt nu alle opgenomen toetsaanslagen zien in 
het veld ‚Macro-editor‘. Elk opgenomen commando staat 
twee keer in de editor: een keer voor het indrukken van 
de knop, en een keer voor het loslaten. Als de betreffende 
optie is ingeschakeld, worden de duur en vertraging van 
toetsaanslagen ook weergegeven. 

Opties: Rechts naast de macro-editor kun je de optie ‚Ver-
traging tussen toetsaanslagen opnemen‘ inschakelen. 
Met deze optie worden de duur en de vertraging tussen 
het indrukken en loslaten van toetsen opgenomen en in 
de opname weergegeven in milliseconden. Daarnaast kun 
je ervoor kiezen om de macro‘s voortdurend te herhalen 
zolang de muisknop is ingedrukt. In plaats daarvan is er 
ook een optie om de macro voortdurend te herhalen zo-
dra je de knop indrukt, en pas op te laten houden als je 
opnieuw op de knop drukt. Met die laatste optie kun je 
een exact aantal aangeven van maximaal 255 herhalin-
gen (lussen) die geactiveerd worden als je de muisknop 
indrukt.  

Bewerken: Selecteer een opgenomen toetsaanslag met 
een rechtsklik om deze te bewerken. Je kunt de toetsa-
anslag dan wissen of wijzigen of, indien gewenst, een ni-
euw commando invoegen in de opname. Hier is een selec-
tie nieuwe commando‘s voor: toetsenbordtoets, linksklik, 
rechtsklik, scrol, of het invoegen van een vertraging. Alle 
bestaande macro‘s kunnen op elk moment bewerkt wor-
den met een rechtsklik. Je kunt een nieuwe macro maken, 
de gekozen macro opslaan op de pc, een nieuwe naam 
geven of wissen.
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13.  Profielopties

Onderaan de Light² 200-software staan de profielopties. Hier kun je vijf verschillende profielen 
selecteren, opslaan of aanpassen. Klik op het blauwe veld met de zwarte driehoek om een profiel 
te selecteren.

Profiel opslaan / Profiel laden: Om een profiel op te sla-
an op de pc of een bestaand profiel te importeren, klik je 
op het veld met de grijze randen en de drie stippen. Als 
je ‚Profiel opslaan‘ hebt geselecteerd, kun je het actieve 
profiel een naam geven en een locatie toewijzen op de 
pc. Als je ‚Profiel laden‘ selecteert, kun je een reeds op 
de pc opgeslagen profiel importeren naar het onboard 
geheugen van de muis. Alle instellingen van het huidige 
actieve profiel worden vervangen door de instellingen 
van het zojuist geïmporteerde profiel.

Resetten / Opslaan: Je kunt de twee blauwe knoppen 
rechtsonder in de software gebruiken om het huidige ac-
tieve profiel naar de fabrieksinstellingen te resetten en om 
alle instellingen en aanpassingen toe te passen. Om het 
actieve profiel te resetten, klik je op de betreffende knop 
en bevestig je de reset in het venster dat vervolgens ver-
schijnt. Om alle nieuwe instellingen en wijzigingen toe te 
passen, klik je op de knop ‚Opslaan‘.    



15

Afvoeren van uw oude product

Uw product is ontworpen en geproduceerd uit hogekwaliteitsmaterialen en -componenten die kunnen worden 
gerecycled en hergebruikt.

Wanneer dit symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoor op het apparaat wordt afgebeeld, 
betekent dit dat het product onder de Europese richtlijn 2012/19/EU valt. 

Informeert u zich over de lokale bestemmingen voor het gescheiden inzamelen van elektrische en elektroni-
sche producten. Handelt u naar de lokale regelgeving en gooit u uw oude apparaten niet bij het huisafval. Het 
correct afvoeren van uw oude producten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke 
gezondheid te voorkomen.

Wettelijke vermelding

Voor het potentiële verlies van data, speciaal na oneigenlijk gebruik, accepteert Sharkoon geen aansprakelijk-
heid.

Alle genoemde productnamen en omschrijvingen zijn trademarks en/of geregistreerde trademarks van de res-
pectievelijke fabrikant en zijn als beschermd geaccepteerd.

Als onderdeel van het beleid van Sharkoon aangaande productverbetering kunnen de specificaties en design 
wijzigen zonder vooraankondiging. De specificaties kunnen per land verschillen. 

De wettelijke rechten van de bijgesloten software behoren aan de respectievelijke fabrikant. Bekijk voor ge-
bruik de gebruikersvoorwaarden van de fabrikant.

Alle rechten voorbehouden speciaal (ook in uittreksel) voor vertaling, herdruk, reproductie of kopiëren met 
andere technische middelen. Overtredingen leiden tot vervolging voor schadevergoeding. Alle rechten zijn 
voorbehouden met nadruk op patenten of goedkeuringen. Leveringsmogelijkheden en andere technische modi-
ficaties voorbehouden. 

Sharkoon Technologies GmbH
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
Germany

© Sharkoon Technologies 2020 


