مراحل راه انداز ی اولیه :
 -1انجام اتصاالت :

 -6در تصویر نمایش داده شده توسط نرم افزار کنسول خود را
انتخاب نمایید ،و صبر کنید تا  Plusboxپیکربندی گردد.

 -7کانفیگ باز ی مورد نظر خود را با زدن عالمت

درگوشه

باالی صفحه ،ایجاد و تنظیم نمایید ،بعد از اتمام تنظیمات آن را
با زدن عالمت

در گوشه باالی صفحه ذخیره نمایید تا در

لیست کانفیگ های شما ظاهر گردد ( .توضیح کامل در فایل
دفترچه راهنما بر روی سایت قرار گرفته است ).
 -2کنسول خود را روشن کرده و دستگاه پالس باکس پس از 15
ثانیه روشن می شود و رنگ پنل جلوی آن بصورت قرمز چشمک
زن خواهد شد.
 -3بلوتوث گوشی یا تبلت اندروید خود را روشن کنید و دکمه
سمت راست پالس باکس را نیز فشار دهید ( پنل جلوی دستگاه
آبی چشمک زن می شود ) و در قسمت تنظیمات بلوتوث گوشی
یا تبلت خود  Plusboxرا پیدا کرده و کلیک کنید تا با دستگاه
جفت (  ) Pairگردد.

 -8در نهایت برای اجرای کانفیگ مورد نظر از لیست کانفیگ ها
در صفحه اصلی نرم افزار یکی را انتخاب نموده تا بر روی پالس
باکس ذخیره و اجرا گردد.
توجه  :در کنسول های شرکت سونی بعد از هر بار اجرای کانفیگ
نیاز می باشد کلید  PSبر روی دسته و یا کلید تعریف شده بر
روی کیبورد را فشار دهید تا ارتباط با کنسول برقرار گردد.
توجه :براي یک کانفیگ می توان پروفایل های متعددی ایجاد

 -4نرم افزار  Plusbox Managerرا بر روی گوشی هوشمند
خود نصب کنید .میتوانید این نرم افزار را از Google Play
 Storeو یا کافه بازار دریافت نمایید.

کرد تا در شرایط مختلف بازي بسته به نیاز از حساسیت ها و
کلیدهای متفاوتی استفاده کنید ،بازدن دکمه

در کنار

 ، Primery Profileپروفایل جدید نمایش داده میشود که در
قسمت  Activationمی توانید فعالیت این پروفایل را که با
کدام دکمه و چگونه اجرا گردد را تنظیم نمایید .اطالعات کامل تر
در دفترچه راهنما بر روی سایت موجود است.

http://plusbox.co/#download
 -5بعد از اجرای نرم افزار و متصل شدن با پالس باکس رنگ
پنل جلوی  Plusboxبه رنگ سبز تغییر می نمایید.

در صورت نداشتن گوشی یا تبلت اندروید می توانید از
طریق نرم افزار تحت وب دستگاه خود را کانفیگ کنید.
 -1به آدرس اینترنتی زیر بروید و یا در وب سایت ما به کانفیگ
ساز در قسمت پشتیبانی مراجعه نمایید.
http://plusbox.co/config-creator/
 -2در زبانه  Select Consoleکنسول خود را انتخاب کنید و
تنظیمات پروفایل اصلی (  ) Primery Profileو پروفایل
هدفگیر ی (  ) Aiming Profileرا کامل کنید.

پیکربندی پالس باکس بدون نیاز به گوشی هوشمند :
 -1دکمه سمت راست دستگاه را به مدت  3ثانیه نگه دارید تا
نور آبی ثابت شود ( درصورتی که کمتر از  3ثانیه نگه دارید آبی
چشمک زن است که براي ارتباط بلوتوث است و بایستی دکمه
را  3ثانیه نگه دارید)
 -2اگر کنسول شما  PS4است  Shift+F1را بفشارید.
اگر کنسول شما  PS3است  Shift+F2را بفشارید.
اگر کنسول شما  Xbox 360است  Shift+F1را بفشارید.
اگر کنسول شما  Xbox Oneاست  Shift+F3را بفشارید.
(در این زمان پنل ابتدا رنگ صورتی میشود که در حال پیکر
بندي است و سپس چشمک سبز میزند و در آخر نور پنل آبی
می شود)
تذکر :نیازی نیست هر بار که کانفیگ را میخواهید از فلش به
پالس باکس منتقل کنید این قسمت را دوباره تکرار کنید.

انتقال کانفیگ به پالس باکس از طریق فلش :
 -1براي انتقال فایل کانفیگ از فلش ابتدا فلش را به یکی از
پورت های  USBمتصل نمایید ( به جای ماوس ) و دکمه پالس
باکس را  3ثانیه نگه دارید تا نور آبی ثابت شود.
 -2دکمه  Enterرا بزنید تا کانفیگ ها منتقل و ذخیره گردند.
 -3در نهایت براي اجراي کانفیگ از کلیدهای F1,F2,F3,...,F12
استفاده کنید که با اجراي کانفیگ نور پنل دو (بار) مرتبه
چشمک سبز می زند و کانفیگ مورد نظر اجرا می شود.
تذکر :در هنگام روشن کردن مجدد پالس باکس آخرین کانفیگی
 -3پس از تکمیل از طریق زبانه  Exportو انتخاب گزینه
 Downloadفایل کانفیگ با نام  config.txtدانلود می گردد (
از مرورگر کروم و یا فایرفاکس استفاده نمایید ) سپس نام فایل
را به یکی از نام های  F1.txtیا  F2.txtالی  F12.txtتغییر داده
و داخل یک پوشه به نام  Plusboxانتقال دهید در نهایت این
پوشه را درون یک فلش منتقل نموده و به پالس باکس خود
متصل کنید.

که اجرا شده بر روي دستگاه فعال است.
تذکر :تنظیمات  Sensitivityبازی را میزان ماکزیمم و یا 100%
قرار دهید و پروفایل کانفیگ را متناسب با آن تغییر دهید.

