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Kontroler bezprzewodowy >>SCORPAD<<, PS3 
 
 
Opis kontrolera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Przycisk krzyŜowy  
2. Przyciski analogowe  
3. Przyciski boczne  
4. Przyciski funkcyjne  
5. Przycisk Start  
6. Przycisk Select  
7. Przycisk TURBO  
8. Przycisk PS3  
 
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, Ŝe 
wysokiej jakości produkt dostarczy Państwu wielu ciekawych chwil 
podczas grania i całkowicie zaspokoi Państwa oczekiwania. Przed 
pierwszym uŜyciem naleŜy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi 
oraz zachować ją. MoŜe się jeszcze przydać.  
 

Funkcje kontrolera 
1. Technologia 2,4 GHz pozwala na przenoszenie sygnału na 
odległość do 15 m.  
2. Funkcja łączenia Autoscan.  
3. MoŜliwość uŜycia do 20 kontrolerów jednocześnie.  
4. przycisk PS3 Home do automatycznego otwierania menu 
(oprogramowanie, wersja 1.7) 
5. MoŜliwość zaprogramowania funkcji 12 przycisków.   
6. Dwa przyciski analogowe z zakresem 360°.  
7. Tryb Sleep. 
8. Czas gry około 100 h (akumulator wbudowany w kontroler)  
 
Wymaga systemowe 
1. PS3 
2. Port USB   
     
Instalacja PS3  
1. Odbiornik sygnału 2,4 GHz kontrolera naleŜy podłączyć do 
wolnego portu USB w konsoli.  
2. Po przyciśnięciu przycisku MODE kontroler za pomocą funkcji 
AutoScan połączy się z odbiornikiem umieszczonym w porcie USB 
konsoli.  
3. JeŜeli nie nastąpi połączenie naleŜy odłączyć odbiornik z portu 
USB konsoli i przycisnąć klawisz Select oraz L3. 
4. Podłączyć odbiornik ponownie do portu USB.  
5. Przycisnąć klawisz MODE, połączenie zostanie stworzone, a 
konsola przyporządkuje pad do jednego portu (od 1 do 7).  
 
Funkcje 
Przycisk MODE 
Przycisk MODE na kontrolerze odpowiada przyciskowi PS kontrolera 
Sony PS3. Przyciskając przycisk przez 2 sek. moŜna przejść do okna 
PS3XMB.  
 
 



Tryb Sleep  
Aby przedłuŜyć Ŝywotność kontrolera oraz ze względów oszczędności 
energii, kontroler wyposaŜono w funkcję Sleep.  
a) Funkcja sleep pozwala przełączyć kontroler po 55 sek. w stan 
bezczynności, jeŜeli w zasięgu nie będzie odbiornika kontrolera.  
b) Funkcja sleep pozwala przełączyć kontroler w stan bezczynności 
po 5 min. gdy nie wykonano przez ten czas Ŝadnego ruchu.  
Aby wzbudzić kontroler naleŜy przycisnąć klawisz MODE.  
 
Ładowanie 
Załączony do zestawu kabel USB naleŜy podłączyć do kontrolera oraz 
do konsoli. Aby ładowanie przebiegało poprawnie oba urządzenia 
muszą pozostać włączone.  
 
Czas ladowania kontrolera wynosi min. 30 min. Po około 2 godz. 
kontroler jest całkowicie naładowany.  
 
Informacje o kontrolkach  
- Czerwona kontrolka LED na odbiorniku  
 - Gdy mruga - brak połączenia z kontrolerem. 
 - Nie świeci - stworzono połączenie z kontrolerem.  
 
- Czerwona kontrolka LED na kontrolerze  
 - Gdy mruga powoli - brak połączenia z odbiornikiem 
 - Gdy mruga szybko - naleŜy naładować akumulator 
 - Gdy mruga szybko podczas przyciskania przycisków funkcja 
Turbo dla przyciśniętego klawisza została wybrana.    
 - Gdy nie świeci - połączenie z kontrolerem jest aktywne.  
 
- Zielona kontrolka LED na kontrolerze  
 - Gdy mruga wolno - kontroler w stanie ładowania.  
 - Gdy mruga szybko - błąd ładowania.  
 - Nie świeci - zakończenie ładowania. 
 
 

UWAGI  
1. JeŜeli niektóre przyciski podczas gry nie będą działały naleŜy 
sprawdzić menu opcji oraz przyporządkowanie przycisków. MoŜna 
przeprowadzić odpowiednią konfigurację przycisków - patrz 
instrukcja obsługi gry.  
 
Środki ostroŜności 
1. Nigdy nie naleŜy samodzielnie otwierać obudowy kontrolera. 
Napraw dokonywać w autoryzowanym serwisie.  
2. Nie naleŜy ingerować w elementy elektroniczne urządzenia. W 
przeciwnym razie wiąŜe się to z utratą gwarancji.  
 
Deklaracja zgodności: według dyrektywy R&TTE 99/5/EG pod 
www.hama.com     

 
                                


