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Especificações técnicas
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Funções e Modos

Instalação

1. Joystick de Arcada

2. Botões principais

3. Seletor de entrada 

    ∆ Digital (D-pad)

    ∆ Analógico (Joystick)

4. Luz LED 

5. Modo MACRO

6. Modo TURBO

7. Botões Menu

8. Botões Macro

Entradas de movimento  d-pad ou eixos x/y
Botões  10 botões + botões de menu
Botões de Macro  2
Modo Turbo  Yes
Conexão  USB
Comprimento do cabo  180 cm
Dimensões  335 x 230 x 97 mm
Peso  1240 g
Compatibilidade  PC / PS3 / PS4 / XBOX ONE
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Funções e Modos
 ∆ Alternância de Modos

Mova o botão para a posição D-pad para definir o modo D-pad (Digital) no dispositivo. 
Mova o botão para a posição Joystick para definir o modo Analógico no dispositivo.

 ∆ Definir e remover TURBO

1. Botões Turbo. Os botões que admitem a função TURBO:    /A,    /B,    /X,    /Y, L1/LB, R1/RB, L2/LT, 
R2/RT.
 
2. Configuração TURBO. Pressione e mantenha o botão TURBO em simultâneo com o botão ao qual 
quer atribuir a função turbo.
A luz LED piscará a vermelho quando pressionar um botão ao qual já atribuída a função turbo.

3. Remover TURBO.  Pressione e mantenha o botão TURBO em simultâneo com o botão do qual 
quer remover a função turbo.

 ∆ Configuração MACRO 

1. Pressione o botão MACRO, a luz LED acenderá a verde.

D-PAD JOYSTICK
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2. Pressione um dos botões macro (M1 ou M2), o LED verde começará a piscar.

3. Definir um COMBO: pressione a combinação de botões que deseja programar até um máximo 
de 15 botões. No caso de utilizar o joystick, ele terá de voltar à posição central antes de se mover 
para uma nova direção.

4. Quando terminar a sequência de COMBO pressione o botão MACRO para sair do modo MACRO. O 
indicador LED verde deverá desligar-se. 

5. Um botão não poderá ter atribuídas em simultâneo as funções TURBO e MACRO. O Turbo só 
funcionará quando a Macro for cancelada.

6. Apenas dois botões (M1, M2) podem ser configurados com funções MACRO. A função original do 
botão será descartada após a atribuição da função Macro. 

7. Os botões que podem ser usados para os COMBO são: “A”, “B”, “X”, “Y, “LB”, “LT”, “LS”, “RB”, “RT”, 
“RS”, “   ”, “   ”, “   ”, “   ”.

Note: Apesar do joystick estar definido como analógico, quando gravar macros os movimentos serão detetados no modo 

D-Pad.
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8. Atraso: os botões “SHARE” e “OPTIONS” funcionam como espaçadores entre a pressão de um 
botão duas vezes, ou com a função de atraso em MACRO. A pressão destes botões não conta para 
o limite máximo (15) de botões que podem ser pressionados num COMBO.
 

9. As macros guardadas serão perdidas sempre que desconecte o PC ou o dispositivo da corrente 
elétrica.

 ∆ Remover MACRO

1. Pressione MACRO, o LED acenderá uma luz verde.

2. Pressione o botão Macro do qual quer remover a macro (M1, M2), o LED piscará.

3. Pressione MACRO de novo, o LED apagará. O botão macro está sem função atribuída.

Na maioria dos jogos precisará de incluir atrasos entre as teclas de um COMBO, caso contrário o jogo não 

perceberá as sequências separadas. Cada atraso corresponde a aproximadamente 1 milisegundo, por isso quanto 

mais pressionar maior será o atraso. (Geralmente o atraso mínimo percebido pela maioria dos jogos é de 50 
milisegundos - 50 pressões no botão de atraso - o que significa que poderá ser necessário pressionar o botão de 
atraso muitas vezes entre sequências diferentes para garantir que funcionam em jogo).
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Instalação

 ∆ PC
A. X-Input
 1. Verifique se o PC está desligado.
 2. Conecte o Kumite a uma porta USB no computador.
 3. Ligue o computador
 4. O LED vermelho que mostra o número do jogador permanece aceso.
 5. O Krom Kumite está pronto a ser utlizado.

 ∆ PS3
 1. Conecte Kumite à PS3.
 2. Ligue a consola.
 3. Pressione o botão HOME no Kumite.
 4. O LED vermelho que mostra o número do jogador permanece aceso.

 ∆ PS4
 1. Conecte Kumite à PS4.
 2. Ligue a consola.
 3. Conect um comando da PS4 com um cabo USB ao Krom Kumite, considere o comando 
 original como uma chave para estabelecer a ligação entre a consola e o Kumite.
 (O comando deve estar desligado)
 

continua na página seguinte »
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 4. Depois da ligação pressione o botão HOME no Kumite e escolha um perfil, o LED vermelho 
 que mostra o número do jogador permanece aceso.
 5. O Krom Kumite está pronto a ser utlizado.

 ∆ XBOX ONE
 1. Conecte o Kumite à XBOX ONE.
 2. Ligue a consola.
 3. Conecte um comando da XBOX ONE com um cabo USB ao Krom Kumite, considere o 
 comando original como uma chave para estabelecer a ligação entre a consola e o Kumite.
 (O comando deve estar desligado)
 4. Depois da ligação pressione o botão HOME no Kumite e escolha um perfil, o LED vermelho 
 que mostra o número do jogador permanece aceso.
 5. O Krom Kumite está pronto a ser utlizado.
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DIRETIVAS DA UE  

 ∆  DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS DA UNIÃO EUROPEIA
 
A Krom declara que este produto está conforme os requisitos essenciais e outra legislação relevante das seguintes di-
retivas: 2004/30/EC; 2011/65/EC, conforme aplicável. A documentação técnica requerida pelo processo de avaliação de 
conformidade está na posse da Krom e pode ser requisitado através do email info@kromgaming.com.
  

 ∆  ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO
 
A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas 
nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador en-
tregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta 
recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências 
negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas 
existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pil-
has e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.
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Garantia

Quem é que está protegido pela garantia: 
Esta garantia é válida apenas para o primeiro proprietário. 
Como funciona a garantia:
 Para pedidos de assistência ao abrigo da garantia, por favor contacte o distribuidor Krom no seu país. Encontre a lista de 
parceiros em www.kromgaming.com 
 Garantia: 2 anos a partir da data de compra. (Dependendo das leis de cada país)    
 URL: www.kromgaming.com 
 E-mail: support@kromgaming.com 
O que é a garantia não protege: 
1. Qualquer produto, no qual o número de série não seja percetível, tenha sido modificado ou removido. 
2. Acidente, má utilização, negligência, fogo, água, relâmpagos, ou outros atos da natureza, modificações não autorizadas 
no produto, ou má interpretação das instruções fornecidas com o produto.
3. Reparação ou tentativa de reparação não autorizadas pela Krom.
4. Danos a ou perda de quaisquer programas, dados ou dispositivos de memória. 
5. Perda de Sozftware ou dados que ocorram durante a reparação ou substituição. 
6. Qualquer dano ao produto que resulte do seu transporte. 
7. Remoção ou instalação do produto. 
8. Causas externas, como flutuações ou falhas na alimentação elétrica. 
9. Uso de peças ou consumíveis que não cumpram com as especificações da Krom.
10. Desgaste normal de utilização.
 11. Qualquer outra causa que não esteja relacionada com defeitos do produto.



Se tiver alguma questão relacionada com problemas técnicos 
por favor contacte-nos através no nosso website

WWW.KROMGAMING.COM

A KROM reserva o direito de modificar o texto e/ou imagens.

http://www.kromgaming.com
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