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Извадка 
от Наръчника на потребителя на  джойстик 

TRUST PREDATOR XK 100  (11840) 
 
 
1. Свързване 

1. Изключете компютъра. 
2. Свържете куплунга на джойстика към 15-пиновия D-контакт на игралния 

порт. 
Забележка: Игралният порт на компютъра обикновено е поставен на 
металната планка на звуковата карта на задната стена на компютъра. 
Направете справка с инструкцията за ползване на звуковата карта, за да 
активирате нейния игрален порт. 
3. Включете компютъра. 

   
 
2. Инсталиране 

Забележка: За да получите оптимално използване на вашия джойстик и игра, 
преди да инсталирате джойстика, трябва да инсталирате DirectX 5.0 (или по-
нова версия). 
Забележка: Калибрирането на Trust Predator XK 100 може да е различно при 
различните игри. Направете справка с наръчника на софтуера, който 
използвате. 
 

2.1. Windows 95 / 98 / 2000 
1. Пуснете Windows. 
2. Щракнете на Start-бутона в лентата за задачи и изберете Control Panel. 
3. Щракнете два пъти на иконата Game Controllers, виж фиг. 1. 
4. Щракнете на “Аdd”, за да добавите джойстика. 
5. Изберете „2-axis, 4-button joystick”. 
6. Щракнете на бутона ‘Ptoperties”. 
7. Щракнете на бутона “Calibrate”. Следвайте инструкциите от екрана. 
8. За да изпитате своя джойстик, изберете „Теst”. Следвайте инструкциите от 
екрана. 
9. Trust Predator XK 100 вече е готов за използване. 
 
2.2. Windows 3.1х/DOS 
Джойстикът не трябва да се инсталира в Windows 3.1х и DOS. Най-често 
калибрирането трябва да се извърши в играта. За да го направите, направете 
справка в наръчника за играта. 
Забележка: Някои игри поддържат само два бутона, вместо четири. 
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3. Бутони за стрелба 
Бутоните от 1 до 4 са за стрелба и работят независимо един от друг. 
Превключвател А се използва за активиране и дезактивиране на бързата стрелба 
за бутони 1 и 2. 
 
4. Разрешаване на проблеми 
 
Проблем Причина Възможно решение 

Куплунгъгт не е свързан 
правилно 

Свържете правилно куплунга към 
игралния порт 

Игралният порт на 
звуковата карта не е 
активиран 

Активирайте игралния порт на 
звуковата карта. Направете 
справка в наръчника за звуковата 
карта и използвания софтуер 

Звуковата карта не е 
инсталирана правилно 

Преинсталирайте звуковата карта. 
Направете справка в наръчника на 
звуковата карта. 

 
 
 
 
 
Джойстикът не 
отговаря 

Никакъв джойстик не е 
определен в Windows 
95/98 

Добавете джойстика. Направете 
справка в т. 2.1 

Джойстикът не 
работи 
правилно 

Джойстикът не е 
калибриран 

Калибрирайте джойстика. 
Направете справка в наръчника на 
софтуера. Направете справка в т. 
2.1 за Windows 95/98 

 
 
5. Поддържане и използване 
 
Прочетете грижливо следните инструкции: 

1. Изваждайте куплунга на джойстика от гнездото преди да го почистите. Не 
използвайте каквито и да са почистващи течности или спрейове. 
Избършете джойстика с влажна кърпа. 

2. Не използвайте джойстика във влажно или мокро помещение, например 
баня, влажно мазе, плувен басейн и др.  

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

• Компютърен джойстик 
• Четири бутона за стрелба, за ползване на най-новите игри 
• Функция за центриране 
• Вакуумна подложка за висока стабилност 
• Професионална конструкция 
• 1.8 м. кабел за по-голяма свобода 
• Лесно Plug and Play свързване към игралния порт 
• Напълно се поддържа от DOS  и Windows 95/98 
• Размери: 205 mm х 135 mm х 145 mm 
• Маса: 0.5 kg 


