Instrukcja obsługi:

PAD DO PC DUAL SHOCK XBOX360 STYLE

KX13A
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Informacje ogólne:
Fabrycznie nowy, wysokiej jakości przewodowy pad dedykowany dla konsoli do gier Microsoft XBOX 360 oraz
komputerów klasy PC. Inspirowany jest stylistyką oryginalnego pada przeznaczonego do konsol Microsoft. Przez
niektórych graczy uważany za znacznie lepszy i bardziej ergonomiczny od kontrolerów Sony!
Wyposażony został w podwójny silnik wibracyjny oraz dwie, wielokierunkowe i gumowane gałki analogowe o
wygodnym kształcie. Nasz produkt gwarantuje te same niezapomniane doznania jak podczas gry na XBOX 360!
Współpracuje zarówno z komputerami PC oraz konsolami Microsoft XBOX 360!
Masz dość męczącego i mniej efektywnego grania na klawiaturze, nie będąc w stanie wykonać combosa w
Tekkenie ani zaawansowanych trików w FIFA? Zaczynasz swoją przygodę z klasykami z konsol gier video
używając przy tym emulatorów typu PCSX2? Jesteś miłośnikiem konsol do gier, a nie jesteś szczęśliwym
posiadaczem XBOX'a 360 i planujesz sprawić sobie doskonały substytut? A może po prostu potrzebujesz
doskonałej jakości kontrolera do uzupełnienia swojego portfolio padów? Zamów nasz produkt już dziś!
Wbudowany na stałe przewód USB zapewniający wygodne połączenie z konsolą bądź komputerem. Zapewnij
sobie nowe, wspaniałe doznania w grach dzięki ergonomicznemu kształtowi oraz wbudowanym silniczkom
wibracyjnym. Prawdziwy przyjaciel wszystkich fanów serii FIFA zasiadających przed ekranem komputera :)
Cechy i specyfikacja produktu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Pad / kontroler do gier dedykowany dla konsoli Microsoft XBOX 360 oraz komputerów osobistych PC.
Najlepszy pad z najsilniejszą wibracją - aż 2 wbudowane i mocne silniczki wibracyjne zapewniają
niezapomniane wrażenia z grania.
Idealnie wyprofilowany, ergonomiczny kształt. Gumowane uchwyty gwarantują pewnych chwyt pada
nawet podczas najbardziej emocjonujących rozgrywek.
Posiada dwie, wklęsłe gałki analogowe, które dają większą pewność sterowania niż wypukłe analogi
starszych padów Sony.
Obsługuje zarówno tryb analogowy jak i cyfrowy.
Wbudowany port zestawu słuchawkowego umożliwiający korzystanie z usługi Xbox Live.
Prosta instalacja dzięki technologii Plug&Play - nie potrzebuje sterowników do komputerów PC z
systemami od Windows 7 wzwyż.
Długość kabla: aż 210 cm
Kolor: biały
Port: USB 2.0

- Podłącz kontroler do portu USB typu A komputera. Zielona dioda wokół przycisku parowania
zacznie migać.
- Po podłączeniu urządzenia system Windows automatycznie zainstaluje wymagane sterowniki.
- Po poprawnym zainstalowaniu sterowników zapali się zielona dioda oznaczająca gotowość do
pracy i sparowania z kontrolerem XBOX.
- Domyślnie kontroler jest sparowany jako kontroler nr 1 (patrz dioda przy przycisku parowania).
- Po poprawnym podłączeniu możesz już korzystać z kontrolera XBOX w grach na PC.
- Jeżeli chcesz użyć kontrolera w standardowy sposób (z konsolą XBOX), może zaistnieć
konieczność ponownego sparowania kontrolera z konsolą (przycisk parowania).
- Kontroler posiada gniazdo rozszerzeń, które (po podłączeniu adaptera) umożliwia podłączenie
słuchawek oraz mikrofonu, zwiększając jego funkcjonalność.
UWAGA: Do wykrycia kontrolera w grach oraz do zmiany ustawień klawiszy i gałek
analogowych może być wymagane zewnętrzne oprogramowanie.
Nie zapewniamy ze swojej strony żadnego dodatkowego oprogramowania i nie ponosimy
odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie kontrolera!

Środki ostrożności:
•
•
•
•

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje
skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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