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V  mul umim pentru achizi ionarea produselor m rcii comerciale SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, face i atent cuno tin  cu acest Manual i p stra i-l pentru 
întreaga perioad  de utilizare.

DREPT DE AUTOR
© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).
Acest Manual i informa ia pe care o con ine sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile 
sunt rezervate.

M RCI COMERCIALE
Toate m rcile comerciale sunt proprietatea de in torilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEG TUR  CU R SPUNDEREA LIMITAT
În po da tuturor eforturilor de a face prezentul Manual cât mai precis, sunt posibile unele 
discrepan e.  Informa ia din acest Manual este oferit  «a a cum este». Autorul i editorul nu duc nici 
o r spundere fa  de individ sau fa  de organiza ie pentru pierderile sau daunele cauzate de 
informa ia con inut  de acest Manual.

DESPACHETARE
Despacheta i atent produsul, asigura i-v  c  în interiorul cutiei nu a r mas nici o parte component . 
Veri ca i dac  produsul nu are defecte. Dac  acesta a fost deteriorat în timpul transport rii, 
contacta i rma care a efectuat livrarea; dac  produsul nu func ioneaz , adresa i – v  îndat  
distribuitorului.   
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Suportul tehnic este plasat pe pagina web www.sven. . 
      Tot aici pute i g si versiunea înnoit  a prezentului Manual.
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1. DESCRIERE
Gamepad-ul AGGRESSOR poate  utilizat pentru diferite jocuri – simulatoare, arcade, shootere, 
etc. Acest dispozitiv func ioneaz  corect la sisteme de operare Windows XP/Vista/7/8. Pentru 
func ionarea dispozitivului nu este nevoie de drivere, îns  la activarea func iei de feedback cu 
vibra ii instalarea driverelor este necesar .

2. M SURI DE SIGURAN
• Nu desface i dispozitivul i nu efectua i singuri lucr ri de repara ie. Deservirea i repara ia trebuie 
s  e realizate doar de speciali tii cali ca i din centrele de deservire. 
• Ap ra i dispozitivul de in uen a umidit ii sporite, a prafului, câmpurilor magnetice puternice, de 
temperaturi ridicate, lichide i gaze.
• Recomand ri pentru îngr ire: pentru cur area carcasei folosi i o bucat  moale i curat  de 
material textil. Nu folosi i solven i, precum benzina sau alcoolul etilic la cur area dispozitivului, 
acestea pot deteriora suprafa a lui.
• Pentru a evita defectarea dispozitivului, evita i c derea lui.
              
3. SETUL COMPLET
• Gamepad — 1 buc.
• CD cu drivere — 1 buc.
• Manual de utilizare — 1 buc.
• Talon de garan ie — 1 buc.

4. PARTICULARIT I
• Design ergonomic
• Suport: Windows XP/Vista/7/8
• Interface USB
• Func ie de feedback pe vibra ii pentru asigurarea efectului de realism 
• 4 axe, joystick cu 8 pozi ii i 12 butoane
• Cablu USB cu o lungime de 1,8 m
• Insertii de cauciuc pentru confort
• Ventuze de cauciuc pentru xare sigur  pe mas

5. CERIN E DE SISTEM
• Muf  USB PC liber
• Sistem de operare Windows XP/Vista/7/8
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Imag. 1. Vedere din fa

6. DESCRIEREA CONSTRUC IEI
a Joystick cu 8 pozi ii pentru
schimbarea direc iei
b Butoane 3–6
c Buton 2
d Mâner
e Butoane 7–12 
f Regulatorul acceleratorului
g Buton 1
h Cablu USB
i Întrerup tor VIBRATION pentru
pornirea/oprirea func iei de
feedback de vibra ii
j Ventuze din cauciuc
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Imag. 3. Vedere din 
partea de jos
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Imag. 2. Vedere din spate

g

h

e

3

MOL

Manual de utilizare Aggressor



4

MOL

Gamepad

7. CONECTAREA I UTILIZAREA
• Amplasa i dispozitivul pe o suprafa  
plan  cu ajutorul ventuzelor j. 
• Conecta i dispozitivul la mufa USB PC 
liber  cu ajutorul cablului USB h  integrat. 
La conectarea la PC dispozitivul este re- 
cunoscut automat ca un dispozitiv pentru 
jocuri i este complet preg tit pentru 
func ionare. Îns  pentru pornirea func iei 
de feedback cu vibra ii este nevoie s  in- 
stala i driverele.
• Introduce i CD-ul cu drivere în CD-ROM 

i porni i programa «setup.exe» pentru a 
instala driverele pe PC. Pentru veri care 
selecta i «Start»  «Control Panel»  «Game 
Controller».
• Dup  conectarea dispozitivului  la com- 
puter, pe desktop (masa de lucru) se va 
deschide automat fereastra «Dispozitive 
pentru jocuri», driver-ul va recunoa te 
dispozitivul ca «USB all-in-one game con- 
troller» (imag. 4).
• Ap sa i butonul «Propriet i» pentru a tes- 
ta (veri ca) func ionarea tuturor func iilor 

i elementelor de control ale dispo- 
zitivului. Se va deschide fereastra «Pro- 
priet i: USB all-in-one game controller»  

i prima l  «Test» (vezi imag. 5).

Testarea func iilor joystick-ului
• Butoane 1–12. Ap sa i butoanele 1-12 
ale joystick-ului: trebuie s  se aprind  

ecare buton corespunz tor din la 
«Function Test» a interface-ului PC.
• Func ia Turbo. Ap sa i «Turbo» în inter- 
face-ul PC (imag. 5), se va aprinde 
cuvântul «Turbo». Ap sa i butonul c rui 
dori i s  îi atribui i func ia Turbo i mar- 
ginea butonului din interface va deveni 
alb . Dac  ve i ap sa butonul de pe 
joystick, butonul corespunz tor al inter- 
face-ului PC se va aprinde, setarea func iei 
Turbo pentru acest buton va  nisat . 
Pentru a anula setarea func iei, face i 
click pe butonul «Clear».

Imag.  4

Imag. 5



• Direc ionarea mi c rii cu ajutorul mini- 
joystick-ului. Înclinând mânerul gamepad-ului d 

i ap sând butonul mini-joystick-ului a cu 4 
pozi ii înainte, înapoi, la stânga i la dreapta, 
blocul corespunz tor al axei X/Y se va schimba 
sincronic. Crucea din dreptunghiul «X axis; Y 
axis» se va muta în dependen  de mi c rile 
mânerului.
• Func ia de rotire. La rotirea mânerului la 
stânga sau la dreapta, blocul respectiv al axei 
RZ se va schimba sincronic. Bara de m surare 
«RZ axis» se va colora treptat, unitate cu 
unitate, în verde.
• Regulatorul acceleratorului. La rotirea regula- 
torului f, blocul axei Z se va schimba sinc- 
ronic. Bara de m surare «Z axis» se va colora 
treptat, unitate cu unitate, în verde.
• Mini-joystick. Roti i mini-joystick-ul a în 
diferite direc ii pentru a veri ca corespunderea 
rotirilor în 8 direc ii, ceea ce va  indicat în 
cercul cu s ge i din unghiul stâng al inter- 
face-ului PC (vezi imag. 5).
• Resetarea manual  a butoanelor. Face i click 
pe butonul «Key ap» (imag. 6) în interface-ul 
PC pentru a începe programarea butoanelor în 
fereastra set rilor, apoi face i click pe butonul 
«Set» din fa a butonului cifrat, pe care dori i 
s -l reprograma i, apoi ap sa i acela i buton 
pentru a con rma reprogramarea.
De exemplu: reprogramarea butonului 3 pe 
butonul 5. Face i click pe butonul «Set», 
mai la stânga de butonul 3, butonul «Set» 
se va aprinde, apoi ap sa i butonul 5 de pe 
joystick, cel de-al treilea cerc verde se va 
schimba din 3 în 5.
Not . Dup  reprogramare pute i salva 
set rile noi sau le pute ianula. În partea de 
jos a ferestrei  se a  trei butoane: 
«Default», «Load» i «Save». Primul buton 
serve te la revenirea la set rile implicite, 
cea de-a treia la salvarea repartiz rii 
butoanelor, f cute de Dvs., iar al treilea 
buton – la înc rcarea repartiz rii salvate.

Imag. 6

Imag. 7
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• Func ie de feedback pe vibra ii. Deschide i la «Vibration» (imag. 7), pentru a veri ca func ia de 
feedback cu vibra ii. Vibra ia joystick-ului r spunde la vibra ia motorului; în timpul veri c rii pute i 
seta perioada (Period) i amplitudinea (Mag.) vibra iilor. În centrul se a  câmpului de mi care a 
mânerului joystick-ului cu vibra ii. În stânga i dreapta –  indicatorii vibra iilor. În timpul mi c rii la 
stânga i dreapta se va activa indicatorul stâng Left, iar în timpul mi c rii în sus i în jos – 
indicatorul Right. În calitate de alternativ , pute i face click pe Auto pentru veri care automat .
Not . Func ia de feedback cu vibra ii poate  pornit  (pozi ia ON) i oprit  (pozi ia OFF) de 
la întrerup torul VIBRATION i de pe joystick.
• Calibrarea joystick-ului. Dac  în timpul test rii (veri c rii) cursorul ce indic  spre ecare ax  nu 
revine la pozi ia central  sau nu este xat  pe ecare patru direc ii, deschide i la «Adjustment» 
(vezi imag. 8), pentru a calibra dispozitivul:  «Check»  «Next»  «Check»  «Next»  «Save».
Pentru sistemul de operare Vista
• Driver-ul pentru Vista este reînnoit pentru a  compatibil cu sistemul de operare.
• Odat  ce Vista 32 bit i Vista 64 bit nu sunt compatibile între ele, joystick-ul dispune de dou  
drivere la alegerea Dvs.

Imag. 8
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8. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema

Joystick-ul nu func ioneaz  
dup  conectarea i instalarea 
software-ului.

Axa analogic  a reac ionat 
automat, f r  implicarea 
gamer-ului.
Joystick-ul nu func ioneaz  în 
regim de feedback cu vibra ii.

Programul diver-ului nu a fost 
g sit dup  conectarea 
joystick-ului.

Dup  pornirea jocului func ia de 
feedback cu vibra ii porne te 
automat, f r  implicarea 
juc torului.
În timpul jocului func ia de 
feedback cu vibra ie nu este 
su cient .

Solu ia

. Veri ca i dac  joystick-ul este conectat corect la PC.
B. Asigura i-v  c  a i realizat corect instalarea.
D. Restarta i PC, în cazul în care volanul nu func ioneaz  înc .

Seta i i con rma i setarea calibr rii joystick-ului.

Ie i  din din joc, deconecta i gamepad-ul de la mufa USB,
apoi conecta i-l din nou. Dac  dup  aceasta func ia de 
feedback cu vibra ie nu începe s  func ioneze, restarta i PC.

Asigura i-v  c  instalarea precedent  a driver-ului a fost 
realizat  corect. Intra i în «Computer»  «Propriet ile 
sistemului»  «Dispozitive»  «Manager dispozitive» i scoate i 
dispozitivul cu eticheta «!», deconecta i, apoi iar conecta i 
joystick-ul la PC. Apoi PC va recunoa te driver-ul.

Intra i în set rile «Force Feedback» din joc i calibra i set rile 
func iei de feedback cu vibra ie.

Intra i în set rile «Force Feedback» din joc i seta i nivelul
puterii feedback-ului.

Dac  nici una din metodele men ionate mai sus nu v  ajut  s  rezolva i problema, v  rug m s  
cere i o consulta ie profesionist  la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încerca i niciodat  s  
repara i dispozitivul singuri.
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2.0 Multimedia Speaker System Automatic Voltage Regulator  Automatic Voltage Regulator2.0 Multimedia Speaker System 2.0 Multimedia Speaker System 

SPS-619

Model: Aggressor
Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul o cial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA», Chi in u, str. Creang , 6V,
Republica Moldova, tel.: +373 22 870230,
e-mail: sales@ultra.md.
IM «Accent Electronic» SA,
Chi in u, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Produc tor: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
 02-02, Singapore, 427447, Produs sub cotrolul

«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, 
 02-02, Singapore, 427447. Produced under the

control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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