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Командни бутони от фигурата 
 

1- Два спусъка;       
2- Бутон Shift;      
3- Бутони за стрелба         
4- Осемпосочен D-Pad         
5- Два аналогови джойстика         

 
Да започнем 

 
За да може този продукт да работи правилно, инсталирайте драйверите от 

доставения заедно с продукта компактдиск. 
 

Инсталация за потребители на Windows XP 
 
А) Драйвери само за обикновени ползватели 
Софтуерът от компактдиска, доставен с този продукт, е старателно изпитан и 

отговаря на стандартите на Microsoft. Препоръчваме ви, обаче, преди инсталирането на 
софтуер от трета страна, да създадете точка за възстановяване (Restorе Point), за да 
въртете компютъра към работно състояние, при появата на трудности. 

Потребителите на Windows XP могат да направят това като щракнат върху Start, 
последван от Properties, след това се избира Accessories, System Tools и накрая System 
Restore. В появилия се прозорец изберете Create a restore point и след това натиснете 
Next. Ще ви бъде поискано да дадете име на тази настройка. Ако срещнете трудности 
по време на инсталационния процес, следвайки същия път, можете да върнете 
компютъра си в предишното състояние. 
 
1. При включен компютър затворете всяка пусната програма и поставете Saitek Smart 
Technology компактдиска в CD-ROM устройството. 
2. Когато се появи въвеждащия екран, щракнете върху Install Software, за да 
продължите. (Ако компактдискът не се задейства автоматично, изберете  Start от 
лентата за задачи на Windows, след това натиснете Run, напишете D:\Setup.exe и 
натиснете OK - D:\ е буквата на вашето CD-ROM устройство). 
3. Когато се появи екранът Welcome, щракнете върху Next за да продължите. 
4. След като прочетете Disclaimer, изберете I accept the termes of the Disclaimer 
(приемам отказването от права) и натиснете Next за да продължите. 
5. При появата на екрана за инсталиране на драйвера, включете вашия контролер към 
компютъра и натиснете Next. 
6.  В екрана за инсталиране на драйвера натиснете Next за да тествате вашия 
контролер. 
7. Когато се появи екранът Saitek Controller, опитайте действието на всички бутони 
на контролера, за да проверите, че те работят правилно. Когато завършите, натиснете 
ОК. 
8. В екрана Software Setup изберете Do not install the SST Programming Software и 
натиснете Next. Програмният софтуер може да бъде инсталиран по-късно, като се 
спазят дадените по-долу инструкции (в буква B). 
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9. При появата на екрана Registration, изберете Check this box to register now 
(Направете отметка в тази кутийка, за да се регистрирате веднага) и следвайте 
инструкциите от екрана, или може да изберете тази възможност по-късно. 
10. Щракнете върху Finish за да завършите инсталацията. 

 
В) Драйвери и програмен софтуер за напреднали потребители  
1. Следвайте точки от 1 до 7 на процедурата от буква „А”, след което в екрана 

Software Setup изберете Install the SST Programming Software и натиснете Next. 
2. В появилия се след това екран на Software Setup щракнете върху Next и 

следвайте инструкциите от екрана. Когато ви бъде поискано да инсталирате такива 
характеристики като Saitek Magic Mousе, HID-compliant mousе, Saitek Magic 
Keyboard и HID Keyboard Device (Windows XP извиква различни елементи от вашия 
Saitek контролер). Продължете като натиснете Next и Finish, за да приемете 
инсталацията до появата на екрана за регистрация. 

3. В екрана Registration (Регистрация) изберете Check this box to register now 
(Направете отметка в тази кутийка, за да се регистрирате веднага) и следвайте 
инструкциите от екрана, или не избирайте тази възможност, ако искате да се 
регистрирате по-късно. 

4. При завършване на инсталацията имате възможността да пуснете Profile Editor 
(Редактиране на профил), което ще ви позволи да виждате в 3D програмна среда. Ако 
не искате да видите Profile Editor в тази точка, премахнете отметката от кутийката и 
натиснете Finish за да завършите инсталацията. 

 
....................................................................................................................................................... 

 
Важна информация 

 
Осъвременяване на драйвера 
От време на време може да се извършва осъвременяване на драйвера и програмния 

софтуер за този продукт. 
Вие можете да проверявате за последни осъвременявания на софтуера като посетите 

интернет-страницата на Saitek и щракнете върху Downloads. Ще се появи падащо 
меню, от което трябва да изберете Drivers and Software. 
....................................................................................................................................................... 
 

Как да тествате вашия контролер 
• Можете да направите това по всяко време като щракнете върху Start, след това 

върху Settings и изберете Control Panel при Windows (потребителите на XP може да 
имат нужда само да щракнат върху Start и след това да изберат Control Panel). 

• Потърсете икона, наречена Game Controllers или Gaming Options (потребителите 
на XP трябва да щракнат най-напред върху Printers and Other Hardware). 

• Отворете прозореца Game Controllers/Gaming Options. Там трябва да е показано 
името на вашия контролер. 

• Щракнете върху Properties, при което ще се появи екран с текст.  
• Задействането на вашия контролер и натискането на бутоните трябва да има 

съответния резултат в този прозорец. Ако е така, вашият контролер функционира 
нормално. 
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Задействане на вашия контролер в игра 
Много игри поддържат игрови контролери, които трябва да бъдат задействани чрез 

използване на съответното меню в главното меню на самата игра. 
Ако имате затруднения как да го направите или ако не сте сигурни дали 

използваната от вас игра поддържа съответните контролери, направете справка в 
наръчника на потребителя на съответната игра за повече помощ. 

 
 Забележка: Дори ако играта, която използвате, не поддържа игрални контролери е 
възможно да направите вашия контролер да работи с тази игра като използвате 
програмния софтуер Saitek Smart Technology (който се инсталира от напреднали 
потребители). Използването на програмния софтуер ви позволява за програмирате 
контролера си с команди от клавиатурата и мишката, карайки го да работи с такава 
игра, която поддържа самоклавиатура и мишка. За да получите помощ за използването 
на програмния софтуер направете справка в раздела Programming Your Saitek Controller 
with Saitek Smart Technology Software от този наръчник. 
....................................................................................................................................................... 
 

Програмиране на вашия Saitek контролер с 
програмния софтуер Saitek Smart Technology 

             
Въведение, относно програмния софтуер Saitek Smart Technology 
Програмният софтуер Saitek Smart Technology (SST) е софтуер, доставян от Saitek за 

да конфигурира вашия Saitek контролер за по-ефикасно функциониране. SSТ 
предоставя мощни настройки, позволявайки ви да програмирате устройството си с 
максимално възможните конфигурации за пълно взаимодействие.  

Въпреки невижданото досега на пазара ниво на съвършенство, произтичащо от 
самата същност на Saitek Smart Technology, софтуерът е прост и интуитивен за 
използване.  

За пълна информация как да се програмира вашия Saitek контролер, направете 
справка в SST наръчника в компактдиска, доставен с този продукт. Наръчвикът се 
намира в следната директория: 

D:\Programming Manual (където D е буквата на CD-ROM устройството, в което сте 
поставили вашия компактдиск). За да извършите това, изберете файла, наречен CLIK 
Me Manual.htm в нази директория.  
 

Основни функции на програмния софтуер Saitek Smart Technology 
• Бърза и лесна инсталация във всяка игра. 
• Персонализиране на настройките на контролера за любимите ви игри. 
• Конфигуриране на вашия контролер с екранен 3D модел и интерфейс. 
• Многобройни възможности за настройка за всеки контролер – идеално, ако 

контролерът се използва от повече лица. 
• Програмиране на специални движения с усъвършенствани времеви характеристики. 
• Специални игрови настройки, достъпни като „Профили” от интернет-страницата на 

Saitek е на компактдиска Smart Technology. 
• Сваляне от интернет на последната версия на Saitek Smart Technology от интернет-

страницата на Saitek. 
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Какво е Профил 
Профил са лични настройки за по-добра игра. Представляват комплект от команди, 

които са предварително зададени на бутони или оси на вашия контролер. Има повече от 
двеста предварително написани профили, достъпни на диска Product Companion Disk, 
придружаващ този продукт, или на интернет-страницата на Saitek - www.saitek.com. 

Моля, проверявайте на интернет-страницата за нови или по-добри профили, каквито 
редовно се добавят. 

 
Как да програмирам своя контролер? 
След като опознахте вашия контролер, можете да създадете свои собствени профили 

с помоща на  програмния софтуер Saitek Smart Technology (SST). Този софтуер има 
виртуално неограничени възможности за програмиране и позволява да 
персонифицирате контролера по вашите точни игрови потребности. 

Profil Editor ви позволява да програмирате бутоните на вашия кантролер за 
изпълнение на различни действия в игрите, които играете – това е полезно по-
специално, ако изполваната от вас игра няма свой собствен екран, позволяващ 
преконфигуриране на вашите бутони. 

 
 
Да започнем 

1. Щракнете два пъти върху иконата на Saitek Smart Technology на екрана на вашия 
компютър. 

2. В Profile Editor, изберете контролата, която искате да присвоите на съответната 
клавиатурна команда. Направете това чрез щракване с левия бутон на мишката 
върху клетката на съответната контрола в списъка на контролите  в дясната част на 
екрана.  

3. С мигащия курсор пишете в клавишните команди и след това щракнете в зелената 
отметка, когато завършите. 

4. Повторете тази процедура за всички бутони, които искате да програмирате и след 
това щракнете върху File, Save в горната част на прозореца на Profile Editor. 

5. Наименовайте профила (препоръчва се да му дадете име като напишете първо името 
на играта, за която този профил е предназначен) и след това щракнете върху Save. 

6. За да задействате профила, щракнете върху  иконата Profilе Now в горната част на 
Profile Editor или щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на контролера 
в лентата за задачи и изберете името на профила от изскачащия списък на опциите. 

7. Ще забележите, че когато е зареден профил, иконата на контролера в лентата за 
задачи има сив квадрат зад нея, показващ че има зареден профил. Ако искате да 
премахнете вече зареден профил, просто щракнете с десния бутон на мишката върху 
иконата на контролера и изберете Clear Profile от изскачащия списък на опциите. 

 
................................................................................................................................................. 

 

http://www.saitek.com/

