
TURBO 2000 SUPER DELUXE WIRELESS GAMEPAD CONTROLLER

1. Vložte 2 AAA baterie (nejsou součástí)
2. Zapojte dongle (klíč) do konektoru počítače a zapněte počítač
3. Stiskněte „auto“ pro zapnutí a napárování
4. Bliká = hledání
    Svítí = zapnuto
5. Namapujte funkce (viz. Dále)

Popis přístroje:

UP - Šipka nahoru (skok)
AUTO – automatická střelba (autofire)

Mapování funkcí:

Držte „MAP“ a stiskněte šipku pro různé předvolby tlačítek střelby:

◄ Commodore VIC20, C64, C128 & Atari 2600, 4/800, XE a ZX Spectrum 
 (Fire 2 a 3 jsou vysoce aktivní)

▲ Commodore Amiga a Atari ST
 (Fire 2 a 3 jsou méně aktivní)

► mapování Atari 7800
 (Fire 1 a 2 jsou pravé tlačítko střelby, Fire 3 je levé tlačítko střelby)

▼ Přepínání tlačítkami "nahoru" a Fire "1" lze kombinovat vše výše uvedené.
____________________________________________________________________________

Držte „MAP“ a stiskněte jedno z červených tlačítek pro předvolbu rychlosti automatické střelby:

1 = 3 kliknutí za sekundu

 2 = 5 kliknutí za sekundu

 3 = 8 kliknutí za sekundu

 nahoru = 13 kliknutí za sekundu

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

• Dongle při připojení resetuje počítač: Dongle připojujte pouze při vypnutém počítači.
• Dongle náhle bliká: Připojení ke gamepadu bylo ztraceno. Může se to stát, pokud je gamepad v pohotovostním 

režimu z důvodu nečinnosti.
• Kontrolka stavu gamepadu nesvítí, stisknutí "auto" nemá žádnou funkci: Jsou baterie vloženy správně? Nebo 

jsou baterie vybité, vyzkoušejte jiné baterie. Stále žádná funkce? Kontaktujte nás.
• Stavová kontrolka bliká, spárování není možné: pokud je stav hardwarového klíče zapnutý, je spárován s jiným 

gamepadem. Pokud je stav hardwarového klíče vypnutý, nemá napájení nebo je vadný. Dongle vyžaduje +5V na 
portu joysticku.

• Gamepad náhle bliká: Zůstaňte ve vzdálenosti 6m. Vyměňte baterie -> pro opětovné spárování stiskněte „auto“.
• Gamepad spárován s nesprávným hardwarovým klíčem: Odpojte hardwarový klíč nebo vypněte systém a 

počkejte alespoň 10 sekund. Stiskněte "auto" ihned po zapnutí dongle.
• Počítač píše písmena, pohyb kurzoru, podivné chování: Autofire může být povoleno -> Zakažte stisknutím 

tlačítka "auto" 
Nesprávně namapována tlačítka -> Vyberte správnou mapu, jak je navrženo výše.

Kontakt na prodejce v CZ:
SINTECH.CZ LIMITED, Masarykova 143, 69801 Veselí nad Moravou

e-mail: sales@sintech-shop.cz
www.sintech-shop.cz

Výrobce: 
Commotron GmbH, Feuerhausstrasse 2, 82256 Furstenfeidbruck, Germany

www.commotron.com

mailto:sales@sintech-shop.cz
http://www.sintech-shop.cz/

