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Извадка 

от ръководството за потребителя на кормило  
R440 FORCE WHEEL 

 
........................................................................................................................................................... 
  Сглобяване на вашия контролер 

1. Преди да свържете  R440 Force Wheel към вашия компютър, трябва да го свържете 
към електрическата мрежа чрез доставения адаптер. Той се свързва в предната част 
на устройството, близо до USB кабела. 

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

3. 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! 

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

5. 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. 

...................................................................................................................................................... 
 
 ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ С WINDOWS XP 
 Бърза инсталация (само на драйверите) 
 Тази инсталация е само за драйверите на Saitek контролера. Пълната инсталация 
(по-долу) ще инсталира драйверите и програмния софтуер Saitek Smart Technology за 
вашия Saitek контролер. 
1. При включен компютър, изключете всяка програма, която сте пуснали, и вкарайте 

Saitek Smart Technology компактдиска в CD-ROM устройството. 
2. Когато се появи въвеждащия екран, щракнете върху Install Software, за да 

продължите. 
3. Когато се появи екрана Welcome, щракнете върху Next, за да продължите. (Ако 

СD-то не тръгва автоматично, изберете Start от лентата за задачи на Windows, след 
това Run и напишете D:\Setup.exe, след това щракнете върху OK, където D:\ е 
буквата на вашето CD-ROM устройство). 

4. След прочитане на Disclaimer, изберете опцията I accept the terms of the Disclaimer 
и щракнете върху Next, за да продължите. 

5. В екрана Device Driver Installation щракнете върху Next и следвайте инструкциите 
от екрана. 

6. Когато бъдете запитани, пъхнете USB куплунга на вашия контролер в компютъра и 
щракнете върху Configure, а след това върху Continue Anyway. Следвайте 
инструкциите от екрана, докато достигнете екрана Controller Properties. 

7. Когато се появи екранът Controller Properties, щракнете върху Next , за да видите 
екрана Test. 
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8. Сега изпробвайте всички бутони и контроли на контролера, за да се види, че те 
работят правилно. Когато свършите, щракнете върху ОК. 

9. В екрана Programming Software изберете Тypical User и щракнете върху Next. 
10. В екрана Registration изберете Register my Saitek controller online и следвайте 

инструкциите от екрана, или изберете Register Later и щракнете върху Next. 
11. Щракнете върху Finish, за да завършите инсталацията. Вашият контролер вече е 

готов за използване с любимите ви игри. 
 Пълна инсталация (драйвери и програмен софтуер) 
 При тази инсталация ще се инсталират драйверите и програмния софтуер Saitek 
Smart Technology за вашия Saitek контролер. 
1. Изпълнете точки от 1 до 7 в процедурата за бърза инсталация (само за драйверите). 

След това, в екрана Programming Software изберете Advanced User и щракнете 
върху Next. 

2. В екрана Programming Controller Drivers щракнете върху Update и следвайте 
инструкциите от екрана. На това място ще ви бъде поискано да инсталирате такива 
функции като Saitek Magic Mouse и Saitek Magic Keyboard (така XP нарича 
различните елементи на вашия Saitek контролер). Щракнете върху Next, Continue 
Anyway и Finish, за да бъде възприета инсталацията, докато се появи екрана, че 
програмният софтуер се е инсталирал успешно. 

3. В екрана за успешно инсталиране щракнете върху Next. 
4. В екрана Registration изберете Register и следвайте инструкциите, или изберете 

Register Later и щракнете върху Next. 
5. При завършване на инсталацията, може да изберете Run Profile Editor, което ще ви 

даде възможност да видите 3D програмната среда. Ако не искате да видите Profile 
Editor (Редактор на профил) в тази точка, просто махнете отметката от кутийката и 
щракнете върху Finish, за да завършите инсталацията. Вашият Saitek контролер 
вече е готов за използване с любимите ви игри. 

 За пълно ръководство как да програмирате вашия Saitek контролер, посетете 
уебсайта на Saitek, който е www.saitek.com. 
...................................................................................................................................................... 
 
 ИНСТАЛИРАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ С WINDOWS 98 и МЕ 
 Бърза инсталация (само на драйверите) 
 Тази инсталация е само за драйверите на Saitek контролера. 
1. При включен компютър, изключете всяка програма, която сте пуснали, и вкарайте 

Saitek Smart Technology компактдиска в CD-ROM устройството. 
2. Когато се появи въвеждащият екран, щракнете върху Install Software, за да 

продължите. 
3. Когато се появи екрана Welcome, щракнете върху Next, за да продължите. (Ако 

СD-то не тръгва автоматично, изберете Start от лентата за задачи на Windows, след 
това Run и напишете D:\Setup.exe, след което щракнете върху OK). 

4.  След прочитане на Disclaimer, щракнете върху Next, за да продължите. 
Забележка: За да работи вашият контролер, трябва да имате инсталиран на компютъра 
си най-малко Microsoft DirectX 8.1. Инсталаторът автоматично ще разпознае дали този 
софтуер трябва да бъде добавен и ще ви позволи да го инсталирате директно от 
компактдиска, придружаващ Saitek продуктите, ако е необходимо. Ако бъдете 
попитани дали да инсталирате Microsoft DirectX 8.1, щракнете върху Install и 
следвайте инструкциите от екрана, след което рестартирайте компютъра, когато ви 
бъде поискано. Уверете се, че сте поставили компактдиска на Saitek в CD-ROM 
устройството, когато рестартирате. След като този софтуер бъде инсталиран, вие 
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автоматично ще бъдете върнати в инсталацията, за да продължите със следващата 
стъпка. 
5. Следвайте инструкциите от екрана и изберете Yes, I want to restart my computer now, 

когато ви бъде поискано. 
6. След рестартирането, в екрана Device Driver Installation щракнете върху Next и 

следвайте инструкциите от екрана. 
7. Когато бъде поискано, пъхнете USB куплунга на вашия контролер в компютъра. 
8. Когато се появи екрана Controller Properties, щракнете върху Next , за да видите 

екрана Test. 
9. Сега изпробвайте всички бутони и контроли на контролера, за да се види, че те 

работят правилно. Когато свършите, щракнете върху ОК. 
10. В екрана Programming Software изберете Тypical User и щракнете върху Next. 
11. В екрана Registration изберете Register my Saitek controller online, щракнете 

върху Next и следвайте инструкциите от екрана, или изберете Register Later и 
щракнете върху Next. 

12. Щракнете върху Finish, за да завършите инсталацията. Вашият контролер вече е 
готов за използване с любимите ви игри. 

 
 Пълна инсталация (драйвери и програмен софтуер) 
 При тази инсталация ще се инсталират драйверите и програмния софтуер Saitek 
Smart Technology за вашия Saitek контролер. 
1. Изпълнете точки от 1 до 8 от процедурата за бърза инсталация (само за 

драйверите). След това, в екрана Programming Software изберете Advanced User и 
щракнете върху Next. 

2. В екрана Programming Controller Drivers щракнете върху Update и следвайте 
инструкциите от екрана. В мястото, където ще ви бъде поискано да поставите 
компактдиска с операционната система Windows, не го правете, а само щракнете 
върху ОК. В следващия екран напишете C:\windows\system, щракнете върху ОК и 
следвайте екранните инструкции. 

3. В екрана за успешно инсталиране щракнете върху Next. 
4. В екрана Registration изберете Register my Saitek controller online, след това Next 

и следвайте екранните инструкции, или изберете Register Later и щракнете върху 
Next. 

5. При завършване на инсталацията, може да изберете Run Profile Editor, което ще ви 
даде възможност да видите 3D програмната среда. Ако не искате да видите Profile 
Editor (Редактор за профил) в тази точка, просто махнете отметката от кутийката и 
щракнете върху Finish, за да завършите инсталацията. Вашият Saitek контролер 
вече е готов за използване с любимите ви игри. 

 За пълно ръководство как да програмирате вашия Saitek контролер, посетете 
уебсайта на Saitek, който е www.saitek.com. 
 

ПРОГРАМИРАНЕ НА SAITEK КОНТРОЛЕР С  
ПРОГРАМНИЯ СОФТУЕР SAITEK SMART TECHNOLOGY  

 
 Въвеждане на програмния софтуер Saitek Smart Technology  
 Програмният софтуер Saitek Smart Technology (SST) е софтуер, който Saitek доставя 
за да се конфигурира вашият Saitek контролер за разширяване на функционалността. 
SST предоставя мощна настройка за конфигуриране като ви позволява да 
програмирате вашето устройство до превъзходна конфигурация за пълно 
взаимодействие. Въпреки, че притежава невиждано досега на пазара равнище на 
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усъвършенстване, поради вградената в него Saitek Smart Technology, софтуерът остава 
прост и интуитивен за използване. 
 
 Основни възможности на Saitek Smart Technology софтуера: 

• Бързо и лесно нагласяване на всяка игра 
• Персонализиране на настройките на контролера за любимите ви игри 
• Конфигуриране на вашия контролер с 3D модели и интерфейс 
• Многобройни възможности за настройка за всеки контролер – идеално, ако 

контролерът се използва от много хора 
• Специални игрови настройки, достъпни като „профили” от уебсайта на 

Saitek и от Smart Technology компактдиска 
• Сваляне на последната версия на софтуера Saitek Smart Technology от 

уебсайта на Saitek. 
...................................................................................................................................................... 
 
 Как да програмирам своя контролер? 
 След като изучите своя контролер, вие можете да стартирате създаването на 
персонални профили с програмния софтуер Saitek Smart Technology (SST). Този 
софтуер има виртуално неограничени програмни възможности и ви позволява да 
приспособите контролера според конкретните ви нужди за игра. 
 Редакторът на профил ви позволява да програмирате бутоните на вашия контролер 
да извършват различни действия в игрите. Това е собено полезно, ако играта, която 
използвате, няма свой собствен екран, позволяващ преконфигуриране на вашите 
бутони. 
 
Стартиране 
1. Щракнете два пъти върху иконата на Saitek Smart Technology на вашия десктоп. 
2. В редактора на профил изберете контролата, която искате да присвоите на 

командата от клавиатурата. Това се прави чрез щракване с левия бутон на мишката 
върху клетката за съответната контрола в списъка на контролите в дясно на екрана. 

3. Чрез мигащия курсор натиснете в клавишните команди и след това щракнете върху 
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 редактора на 
профил. 

5. Дайте име на профила (за препоръчване е да го наименовате след играта, за която 
профилът е предназначен) и щракнете върху Save. 

6. За да включите профила или щракване върху иконата Profile Now в горната част на 
редактора за профили или щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на 
контролера в лентата за задачи и изберете името на профила от изскочилия списък 
с опции. 

7. Ще забележите, че когато профилът е зареден, иконата на контролера в лентата за 
задачи има зелен квадрат зад нея, показвайки, че профилът е зареден. Ако искате да 
изключите профила, просто щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на 
контролера и щракнете върху Clear Profile от изскачащия списък с опции. 

 
За пълно ръководство как да програмирате вашия Saitek контролер, посетете уебсайта 
на Saitek, който е www.saitek.com. 
...................................................................................................................................................... 


