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51847 Οδηγίες Χρήσης
i. Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Speedshot Converter και συγχαρητήρια γι’ αυτή την απόφασή σας. Είμαστε σίγουροι ότι το προϊόν αυτό θα σας
χαρίσει την ευχαρίστηση του παιχνιδιού στο μέλλον. Αυτές οι οδηγίες περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία και το στήσιμο του
μετατροπέα. Παρακαλούμε κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

ii. Γρήγορη Εκκίνηση
1. Συνδέστε το ποντίκι σας και το πληκτρολόγιο με τη θύρα USB του μετατροπέα. Συνιστώμενες συσκευές:

Πληκτρολόγιο
Με σύνδεση USB
Ενσύρματο
Χωρίς λειτουργία macro- ή hub
Χωρίς λειτουργία ποντικιού

Ποντίκι
Με σύνδεση USB
Ενσύρματο
Πολύ υψηλή dpi ανάλυση

2. Συνδέστε το μετατροπέα με μια διαθέσιμη USB θύρα της κονσόλας σας και ανοίξτε τη κονσόλα.
3. Για σύνδεση του PS3, πιέστε το πλήκτρο Hama στο μέσο του προσαρμογέα, όπως θα κάνατε στις κονσόλες. Αν ο προσαρμογέας PS3 δεν

συνδέεται στο κανάλι 1, μπορείτε να καταχωρήσετε ξανά τον προσαρμογέα με τις Ρυθμίσεις “Accessory Settings” στο μενού του PS3.
4. Τα LEDs “M” (για το ποντίκι) και “K” (για το πληκτρολόγιο) στον μετατροπέα, σας επιτρέπουν να δείτε αν το ποντίκι και το πληκτρολόγιο

έχουν αναγνωριστεί σωστά. Αν τα LEDs δε φωτίζουν όπως στην πιο κάτω εικόνα, προσπαθήστε να συνδέσετε ξανά το μετατροπέα, ή
προσπαθήστε, αν είναι δυνατόν, να συνδέσετε ένα άλλο πληκτρολόγιο ή ποντίκι.

!!!ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!
5. Πάντα ρυθμίστε το ποντίκι σας στη μεγαλύτερη δυνατή dpi ανάλυση.

iii. Γενική Εκχώρηση (πλήκτρα & ρυθμίσεις βελτιστοποίησης)
Σύνδεση με PS3:

Αντιστοιχεί στα αριστερά αναλογικά sticks

Αντιστοιχεί στο πληκτρολόγιο κατεύθυνσης
Προγραμματισμός Πλήκτρων
(για έμπειρους χρήστες):

1. Επιλέξτε ένα διαθέσιμο προφίλ διαμόρφωσης
Τα πλήκτρα λειτουργιών (F1-F12) σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε ποικίλα πλήκτρα διαμόρφωσης. Η εργοστασιακή ρύθμιση του πληκτρολογίου
είναι αυτόματα στο F1, το οποίο είναι το μόνο που έχει εκχωρηθεί εκ των προτέρων και δεν μπορεί να γίνει αλλαγή. Για να εκχωρήσετε τα πλήκτρα
μεμονωμένα, επιλέξτε ένα από τα 11διαθέσιμα προφίλ διαμόρφωσης (F2-F12). Μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 11 διαφορετικά προφίλ
διαμόρφωσης οποιαδήποτε στιγμή.
Για να μπείτε σε ένα από αυτά τα προφίλ, πατήστε “Alt” και το αντίστοιχο πλήκτρο ρύθμισης μαζί:

→ Πρότυπο Προφίλ
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→ Προγραμματιζόμενο Προφίλ

2. Αλλαγή των Ρυθμίσεων των Πλήκτρων
(Πιθανό μόνο για προγραμματιζόμενα προφίλ 2-12)
2.1 Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο “Esc” μέχρι να μπείτε στο κεφάλαιο 2.4 αυτών των οδηγιών.
2.2 Πατήστε ελαφρά και σύντομα το πλήκτρο του οποίου η σταθερή διάταξη πρέπει να καταχωρηθεί εκ νέου. (το LED “P” στον μετατροπέα θα

πρέπει να ανάψει).
Πληροφορίες:

Άσχετα με το πόσο προγραμματίζετε ξανά, κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, όλες οι λειτουργίες σε όλα τα κανάλια είναι
εργοστασιακά ρυθμισμένα. (βλ. την εικόνα των εργοστασιακών ρυθμίσεων).
Η εκχώρηση των λειτουργιών δουλεύει σε όλα τα πρότυπα πλήκτρα (αλλά όχι στο macro, multimedia, F-keys ή ESC) και στα πρότυπα
πλήκτρα του ποντικιού (αριστερό / δεξί / μεσαίο πλήκτρο ποντικιού).

2.3 Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο.
2.4 Τώρα αφήστε το πλήκτρο “Esc”. Το πλήκτρο τώρα είναι προγραμματισμένο εκ νέου.

iv. Ρυθμίσεις Πλήκτρων
1. Αναστρέφοντας τη κίνηση του πλήκτρου σε Y-axis

→ Ανεστραμμένο Y-axis

→ Απενεργοποιεί το ανεστραμμένο Y-axis
2. Ρυθμίζοντας την ταχύτητα του ποντικιού
Όσο μεγαλύτερη είναι ρυθμισμένη η ταχύτητα του πληκτρολογίου, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να προσαρμόσει τις κινήσεις. Λόγω του ότι η κίνηση
μπορεί να παραμορφωθεί ελαφρώς όσο πιο μεγάλη είναι η ταχύτητα, συνίσταται πρώτα να αυξήσετε την ταχύτητα του ποντικιού όσο ψηλότερα
γίνεται πριν αυτή «προσαρμοστεί» ακόμα υψηλότερα.

→ Χαμηλότερη Ταχύτητα (μεγάλη ακρίβεια)

→ Ενδιάμεση ταχύτητα

→ Υψηλότερη ταχύτητα (μειωμένη ακρίβεια)
Η εργοστασιακή ρύθμιση της ταχύτητας είναι ρυθμισμένη στο 6, το οποίο είναι το κατάλληλο επίπεδο για shooter games.
3. Ρυθμίζοντας τη Νεκρή Ζώνη (Dead Zone) (για έμπειρους χρήστες).
Η νεκρή ζώνη καθορίζει την ταχύτητα κατά την οποία μια εντολή κίνησης είναι εγγεγραμμένη στο παιχνίδι. Όλες οι κινήσεις του ποντικιού που
συμβαίνουν μέσα στη νεκρή ζώνη δεν αναγνωρίζονται στο παιχνίδι. Αν θέλετε να βελτιστοποιήσετε την ακρίβεια του ποντικιού σας, μπορείτε να
επιλέξετε τα ακόλουθα:

→ Ελάχιστη νεκρή ζώνη (κατάλληλη για υψηλής ανάλυσης ποντίκια)

→ Ενδιάμεση ρύθμιση νεκρής ζώνης

→ Μέγιστη νεκρή ζώνη (ιδανική για πολύ χαμηλής ανάλυσης ποντίκια)
Η εργοστασιακή ρύθμιση της ταχύτητας είναι το επίπεδο 5.
4. Προσδιορισμός της κίνησης του ποντικιού
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Η εργοστασιακή ρύθμιση προσδιορίζει τη κίνηση του ποντικιού στο δεξί αναλογικό stick. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αριστερό αναλογικό stick
για να ελέγξετε το ποντίκι, μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους συνδυασμούς πλήκτρων:

→ Οι κινήσεις του ποντικιού προσδιορίζονται με το δεξί αναλογικό stick (σταθερή ρύθμιση)

→ Οι κινήσεις του ποντικιού προσδιορίζονται με το αριστερό αναλογικό stick.
v. Πρόσθετες Λειτουργίες

1. Λειτουργία “Rapid Fire” (Ταχεία Φωτιά)
Η λειτουργία Rapid Fire προσομοιώνεται με μια γρήγορη, επαναλαμβανόμενη πληκτρολόγηση ενώ κρατάτε πατημένο ένα πλήκτρο (π.χ. για να
ρίξετε γρήγορα με πιστόλι ή για να πηδήξετε γρήγορα, για να αποφύγετε κάτι). Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα συντόμευσης για να
ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

επιθυμητό πλήκτρο
→ Η λειτουργία Rapid Fire είναι ενεργοποιημένη

επιθυμητό πλήκτρο
→ Η λειτουργία Rapid Fire είναι απενεργοποιημένη
2. Λειτουργία “Auto-fire” (Αυτόματη Φωτιά)
Η λειτουργία Auto fire προσομοιώνει μια γρήγορη, επαναλαμβανόμενη πληκτρολόγηση χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο. Όταν η
λειτουργία Auto fire ενεργοποιηθεί, χρησιμοποιώντας το συνδυασμό πλήκτρων, η γρήγορη επανάληψη της πληκτρολόγησης θα προσομοιωθεί μέχρι
ο σχετικός συνδυασμός πλήκτρων απενεργοποιήσει τη λειτουργία.

επιθυμητό πλήκτρο
→ Η λειτουργία Auto fire είναι ενεργοποιημένη

επιθυμητό πλήκτρο
→ Η λειτουργία Auto fire είναι απενεργοποιημένη

vi. Αντιμετώπιση Προβλημάτων
Αν έχετε πρόβλημα με το μετατροπέα, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

1. Ψάξτε για λύση στο κανάλι Hama Gaming στο Youtube
Μπείτε στο http://www.youtube.com/ και κάντε αναζήτηση με τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά για να βρείτε βιντεάκια για τον προσαρμογέα: “Hama
Gaming Speedshot Converter”. Εδώ μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις του προσαρμογέα, όπως
επίσης συμβουλές για χρήσιμους τρόπους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες λειτουργίες.
2. Κάντε Επαναφορά των Εργοστασιακών Ρυθμίσεων
Όλες οι ρυθμίσεις (συμπεριλαμβανομένου τη διαμόρφωση των πλήκτρων) θα διαγραφούν από όλα τα προφίλ και οι αρχικές ρυθμίσεις θα
αποκατασταθούν:

Σημαντικό!
Περιμένετε το λιγότερο 10 δευτερόλεπτα μετά την επαναφορά για να βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σε όλα τα δεδομένα. Αποσυνδέοντας τον
προσαρμογέα πολύ γρήγορα μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες.
3. Αναβαθμίστε το Λογισμικό
3.1 Μπείτε στο www.hama.co.uk.
3.2 Εισάγετε τον κωδικό 51847 στο πεδίο αναζήτησης.
3.3 Κάντε κλικ στο αντικείμενο. Αν δε το βλέπετε κάντε κλικ στο “Download” για να ανοίξετε την καρτέλα Downloads και έπειτα κάντε κλικ στο

“Drivers”.
3.4 Κατεβάστε τον οδηγό και εγκαταστήστε τον στο Speedshot converter όπως ακολούθως:
4. Οδηγίες για εγκατάσταση Οδηγού
4.1 Κάντε διπλό κλικ στον οδηγό και αφήστε το παράθυρο του οδηγού ανοιχτό στην οθόνη σας.
4.2 Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο Home στο μέσον του μετατροπέα.
4.3 Συνδέστε τον μετατροπέα απευθείας σε μια USB υποδοχή στον Η/Υ σας, εξακολουθήστε να πατάτε το πλήκτρο Home όλη την ώρα.
4.4 Μόλις το παράθυρο του οδηγού δείξει κάτω από το “Device” ότι ο προσαρμογέας έχει αναγνωριστεί, μπορείτε να αφήσετε το πλήκτρο Home.
4.5 EΕπιλέξτε “UPGRADE”
4.6 Μην αποσυνδέσετε τη συσκευή μέχρι να πληροφορηθείτε ότι η αναβάθμιση έχει γίνει με επιτυχία.

vii. Υποστήριξη και Επικοινωνία
Πληροφορίες σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό
Αν έχετε οποιοδήποτε παράπονο για το προϊόν παρακαλούμε τον αντιπρόσωπο ή το τμήμα Hama Customer Support.
Γραμμή Hama Customer Support
(Γερμανία / Αγγλία)
Τηλ.: +49 9091/502-115
Φαξ.: +49 9091/502-272
Email: produktberatung@hama.de
viii. Πληροφορίες Ασφαλείας

1. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Αφήστε κάθε εργασία επισκευής σε εξειδικευμένους τεχνικούς.
2. Μην τροποποιείτε τη συσκευή με κανένα τρόπο. Αυτό καθιστά άκυρη την εγγύηση.


