Instrukcja podłączenia i obsługi (Windows 7 / 8.1 / 10 do wersji 1909)

NADAJNIK DO PADA OD XBOX360 DO PC
KX8
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Informacje ogólne:

- Podłącz adapter do portu USB typu A komputera.
- Otwórz Menedżer urządzeń.
- W dolnej części okna najedź na „Nieznane urządzenie”, kliknij PPM i wybierz Właściwości → Sprzęt i
ponownie Właściwości.
- Wybierz Zmień ustawienia → Sterownik → Aktualizuj sterownik, a następnie opcję „Przeglądaj mój
komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika” oraz „Pozwól mi wybrać z listy sterowników
urządzeń na moim komputerze”.
- Na liście urządzeń znajdź i wybierz „Urządzenia peryferyjne Xbox 360” i kliknij Dalej.
- Wybierz „Kontroler bezprzewodowy Xbox 360 wykorzystujący zestaw Play & Charge Kit” i kliknij Dalej. Po
wyświetleniu ostrzeżenia o aktualizacji wybierz „Tak”.
- Poczekaj na poprawne zainstalowanie sterownika i zamknij Panel sterowania.
- Zapali się zielona dioda oznaczająca gotowość do pracy i sparowania z kontrolerem XBOX.
- Wciśnij przycisk parowania na urządzeniu (nad diodą), dioda zacznie migać.
- Równocześnie wciśnij przycisk parowania na kontrolerze XBOX360 i poczekaj kilka sekund
aż oba urządzenia się sparują.
- Po poprawnym podłączeniu możesz już korzystać z kontrolera XBOX w grach na PC.
- Urządzenie umożliwia sparowanie do 4 bezprzewodowych urządzeń (padów, słuchawek itp.)
jednocześnie.
- Jeżeli chcesz użyć kontrolera w standardowy sposób (z konsolą XBOX), może zaistnieć konieczność
ponownego sparowania kontrolera z konsolą (przycisk parowania).

Instrukcja podłączenia i obsługi (Windows 10 od wersji 2004 wzwyż)
Przed przejściem do instalacji urządzenia podejmij następujące kroki:
1) Wyłącz zabezpieczenia systemu Windows 10:

Odbiornik przeznaczony do bezprzewodowe przesyłania sygnału z peryferiów konsoli XBOX 360 do
komputerów PC. Umożliwia wykorzystanie kontrolerów czy kierownic dedykowanych dla konsoli
XBOX 360 na komputerze, z zachowaniem takich wrażeń jak np. wibracje.
Cechy i specyfikacja produktu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Urządzenie umożliwia podłączenie do komputera bezprzewodowych akcesoriów konsoli
XBOX 360 takich jak pady, kierownice, joysticki czy słuchawki.
Zapewnia stabilną łączność w odległości do nawet 10 metrów - korzystaj z
bezprzewodowych akcesoriów do XBOX360 na Twoim komputerze.
Umożliwia jednoczesne podłączenie do czterech bezprzewodowych kontrolerów i czterech
słuchawek bezprzewodowych.
Bardzo prosta instalacja - dołączona płytka ze sterownikami.
Materiał: tworzywo sztuczne
Sposób podłączenia do PC: port USB
Odbiór sygnału: bezprzewodowy
Dioda sygnalizacyjna
Kolor: czarny
Opakowanie: blister

- Wyłącz secure boot – bezpieczny rozruch (jeśli jest włączony) w ustawieniach BIOS Twojego
komputera. Jest to konieczne aby móc wyłączyć pozostałe zabezpieczenia!
- Przejdź do wiersza poleceń systemu Windows (skrót Windows+R, wpisz „cmd” i zatwierdź ENTER).
- Wyłącz sprawdzanie integralności komendą: bcdedit /set nointegritychecks on
- Wejdź w tryb testowania komendą: bcdedit /set testsigning on
2) Uruchom system Windows w trybie wyłączenia sprawdzania podpisów cyfrowych:
- Uruchom ponownie + Shift → Rozwiązywanie problemów → Opcje uruchamiania systemu → Restart i
wybór opcji → Tryb z wyłączonym sprawdzaniem podpisów
3) Ręcznie zainstaluj sterownik z podanego poniżej źródła:
https://www.s-config.com/slab/get-chinese-xbox-receiver-drivers/
Zainstaluj i rozpakuj sterowniki pobrane z powyższego linka. Dalsze kroki instalacji są identyczne jak w
instrukcji dla Windows 7 / 8.1 i 10 do wersji 1909.
Pełna instrukcja instalacji dla Windows 10 od wersji 2004 wzwyż po angielsku:
https://www.s-config.com/windows-10-build-2004-vs-the-china-xbox-360-receiver/
UWAGA: Po poprawnej instalacji sterowników, można przywrócić zabezpieczenia systemu wprowadzając
w wierszu poleceń komendy: bcedit /set nointegritychecks off ORAZ bcdedit /set testsigning off
Można również ponownie uruchomić bezpieczny rozruch (secure boot) z poziomu BIOS komputera.
UWAGA: Istnieje ryzyko, że po ponownej aktualizacji systemu Windows 10, trzeba będzie ponownie
wyłączać zabezpieczenia systemu oraz wspomniany bezpieczny rozruch!

Środki ostrożności:
•
•
•
•
•

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
Zwróć szczególną uwagę na posiadaną wersję systemu Windows i zainstaluj sterowniki
oraz samo urządzenie w sposób podany w niniejszej instrukcji obsługi!
Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą
skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!

