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Извадка 
от ръководството за потребителя на кормило  

R220 WHEEL 
........................................................................................................................................................... 
  Сглобяване на контролера 

1. Прикрепете основния блок на кормилото със стягащата го към масата скоба, както 
е показано на изображението. 

2. Разположете кормилния блок до ръба на масата и навийте стягащия винт в посока 
на часовниковата стрелка, докато блокът се затегне стабилно към масата. Не го 
пренатягайте! 

3. Пъхнете кабела от блока на педалите в гнездото на кормилния блок, като се 
уверите от прищракването, че той здраво е влязъл в мястото си. 

4. Прикрепете основния педален блок към основанието за педалите, като се уверите 
от прищракването, че той здраво е влязъл в мястото си. След това поставете целия 
педален блок на пода на удобно за управление място. 

 
   Свързване на R220 Wheel към вашия компютър 
 
  Вашият R220 Wheel се свързва към компютъра ви чрез USB (Universal Serial Bus) 
куплунг. USB дава много предимства, включително лесно използване и по-добро ниво на 
контрол. 
 
 Инсталиране на R220 Wheel на вашия компютър 
  

1. При включен компютър, изключете всяка програма, която сте пуснали. 
2. Вкарайте USB куплунга на Saitek R220 в USB порт на вашия компютър (или в USB 

концентратор, ако имате такъв). 
3. Когато се появи екранът Add New Hardware Wizard, просто следвайте екранните 

инструкции. Когато завършите, щракнете върху бутона Finish. 
 Забележка: Ако компютърът ви работи с Windows 98, може да ви бъде поискано да  
  въведете компактдиска за Windows 98. 

4. За да изпробвате настройките на Saitek R220, щракнете върху Start от лентата за 
задачи на Windows и след това изберете Settings и Control Panel. 

5. В Control Panel щракнете два пъти върху иконата Game Controller. 
6. Тъй като Saitek R220 е предварително калибриран, няма нужда вие да го 

калибрирате. Ще трябва, обаче, да го изпробвате, за да сте сигурни, че той 
функционира нормално. За да направите това, щракнете върху диалоговата кутия 
Properties. След това щракнете върху Test и изпробвайте всички контроли на 
вашия Saitek R220. 

7. След изпробване на контролите, излезте от диалоговата кутия като щракнете два 
пъти върху ОК. Вашият контролер вече е готов за игри, така че може да заредите 
любимата си игра и да играете. 

...................................................................................................................................................... 
  Ако в бъдеще имате нужда от помощ, посетете уебсайта на Saitek - www.saitek.com. 
 ...................................................................................................................................................... 

http://www.saitek.com/

