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1. CARACTERÍSTICAS 

Design ergonômico

Controle com 2 joysticks de borracha

Botões sensíveis á pressão e 2 motores internos 
para máxima vibração 

Botão digital de 8 direções 

Controle de 12 botões, incluindo 4 botões de ação 
e 4 botões para funções 

Plug and play

ABS preto Motor novo

CONEXÃO: USB 2.0

COMPRIMENTO DO CABO: 1.80+/- 5%

TENSÃO NOMINAL: 5V

CORRENTE NOMINAL: 180mA



2. REQUERIMENTOS  
MÍNIMOS DO SISTEMA

• Windows vista/7/8/10
• PC360
• PS3
• Directx 7.0 ou superior 
• Porta USB disponível 
• Android 

3. INSTALANDO OS DRIVERS 

Atenção: antes de instalar o driver, verifique se 
o seu sistema operacional possui directx 7.0 ou 
superior. É recomendada sua instalação prévia 
para que o controle Cyborg funcione normalmente.
Caso não possua, faça o download do software 
através do website informado abaixo:
http:/www.microsoft.com/downloads/Browse.
aspx?displaylang=pt-br&categoryid=2

1. Insira o CD com o driver de instalação na 
unidade de CD-ROM. Caso o driver não inicie 
sozinho depois de inserido o CD, por favor, 
encontre e selecione o arquivo “setup.exe” do 
driver de CD-ROM.

2. O assistente de instalação do Windows 
perguntará se o directx 7.0 ou superior foi 
devidamente instalado em seu computador. 
Caso sim, clique em OK para continuar a 
instalação.



(inserir imagem)

3. Clique sobre Next para continuar a instalação 
do controle Cyborg para PC-USB

4. Após toda a instalação, clique em Finish para 
finalizar o processo. É recomendado reiniciar o 
computador para que as novas configurações 
sejam atualizadas.

5. Após reiniciar o computador, conecte o 
controle em uma porta USB disponível de seu 
PC. O Windows detectará um novo dispositivo 
e instalará automaticamente, caso seja 
necessário clique ‘’avançar’’ até finalizar a 
instalação.

6. Vá ao menu Iniciar, escolha a opção 
Configurações e Painel de Controle. Em 
seguida, escolha a opção Controladores 
de jogos ou Opções de jogos. Verifique o 
nome e o status do controle. Para seu correto 
funcionamento, o status deve ser ok

7. Clique em propriedades para realizar o teste 
dos botões e eixos. Certifique-se de que tudo 
funciona normalmente.



8. Para calibrar seu Controle Cyborg clique 
sobre a guia Calibration Function conforme 
janela abaixo. Escolha a opção Default e na 
sequência, Set. Faça movimentos circulares e 
retorne os eixos para a posição central.

9. Na guia Vibration test, o sistema de vibração 
de seu controle Cyborg para PC-USB será 
testado. É imprescindível que este teste seja 
realizado para que a vibração do controle 
funcione durante os jogos.

Mova o eixo analógico em todas as direções 
para testar o sistema de vibração. Faça também 
o teste através dos parâmetros do próprio driver 
através das opções Left Force, Both Force e Right 
Force.

OBS: Caso você tenha iniciado o jogo e não tenha 
realizado o teste de vibração, siga os últimos 
passos dos itens acima para que o Controle 
Cyborg para PC – USB  funcione corretamente.

GARANTIA DE QUALIDADE DAZZ

Garantimos a troca no caso do produto 
apresentar qualquer irregularidade, excetuado 
o mau uso, o desgaste normal pelo uso e desde 
que seguidas as instruções de conservação e 
armazenagem.



USO:

Não desmonte ou troque qualquer componente, 
exceto se houver operações especialmente 
marcadas no Manual do Usuário;

Não coloque o produto na água ou em qualquer 
outro líquido, pois este produto não é á prova da 
água; 

Favor, desconectar o produto de outro dispositivo 
e remova-o se algum líquido espirrar nele, pois 
pode causar incêndio ou choque elétrico se os 
usuários continuarem a usá-lo;

Certifique-se de que as mãos estejam secas 
ao instalar ou desmontar o produto para evitar 
choques elétricos;

Não exponha o produto próximo a fonte de calor 
ou ao fogo diretamente;






