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Posições para alavanca

Localizações
encaixe da alavanca

mola de compressão

imã sensor

Como instalar
a alavanca

parafuso M6

arruela

arruela

alavanca encaixe HX-BS

porca

Itens inclusos

1 Console HX-BS 1 Alavanca 1 Kit parafusos1 Console HX-BS 1 Alavanca 1 Kit parafusos

vertical horizontal



Conectando ao computador
Para ligar o HX-BS ao computador, conecte o cabo à uma porta USB
de seu computador. O driver é instalado automaticamente. Em alguns
instantes o HX-BS estará pronto para ser usado!

Calibração automática
O HX-BS conta com a tecnologia exclusiva da HSX Sim Racing de
calibração automática. Para que a calibração funcione corretamente,
sempre que conectar o dispositivo ao computador, deixe a alavanca
completamente solta. Depois que estiver conectado, a qualquer
momento em que a alavanca for puxada ao seu curso máximo, a
calibração estará concluida.

Configurando nos jogos
O HX-BS é identificado pelo Windows como um dispositivo controlador
independente. Os jogos o identificam com o movimento no eixo X.
Para configurar nos jogos, basta selecionar o comando de freio de mão
nas configurações de controles e puxar a alavanca do HX-BS.
Alguns jogos requerirão a criação de um padrão personalizado de
controle para que se utilize o HX-BS em conjunto ao seu volante.
Jogos que não aceitam comando de eixo analógico para o freio de
mão não são compatíveis.

Características
Compatibilidade apenas com Windows 7, 8, 8.1 e 10.

Conexão USB 2.0 plug & play;
Alavanca com sensor Hall de 8bits de precisão;

Sensor com calibração automática.

Fixando seu HX-BS
A parte inferior do HX-BS conta com 5 furos roscados M6 para fixação
geral, sendo os furos 1, 2, 3 e 4 compatíveis com suportes da HSX Sim
Racing e os furos 1 e 5 compatíveis com suportes do mercado.
Para fixar a alavanca, utilize o kit de parafusos. Você pode utilizar
alicate ou chave de boca tamanho 10 para auxiliar no aperto.
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Para suporte, acesse:
www.hsxsimracing.com
ou entre em contato pelo e-mail:
contato@hsxsimracing.com
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