Alt du trenger å vite

EMUBEE 0.8x emubee.com

Komme i gang
EMUBEE inneholder ingen spill. Se hvordan du raskt setter opp EMUBEE,
legger inn spill og bruker EMUBEE på best mulig måte.

1. KOBLE OPP

2. HÅNDKONTROLLEN

Koble de to håndkontrollene til to av de fire
USB-portene. Koble HDMI-kabel fra EMUBEE
til TV / forsterker. HDMI sender både lyd og
bilde. Koble strømadapter inn i EMUBEE og
så inn i stikkontakt.

NAVIGERE I MENYEN
Start................................................... Åpne meny
A.........................................................................Velg
B..............................................................Gå tilbake
Select................................................................Søk
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HURTIGKNAPPER I SPILL
Select + Start................. Exit (tilbake til meny)
Select................... Legg på penge (arkadespill)
Select + R..................................................... Lagre
Select + L.................................................Last inn
Select + B...................... Start systemet på nytt
Hvis flere håndkontroller er plugget inn,
merk at dette kun fungerer på en av de.

 DRA ALDRI UT STRØMMEN MENS EMUBEE STÅR PÅ!
Skru av ved å trykke på START på håndkontrollen og velg Quit > Shutdown System.

3. KOBLE EMUBEE TIL NETTVERKET DITT
For å kunne overføre spill til EMUBEE må
den være tilknyttet et nettverk.
Koble ethernetkabel (medfølger ikke) fra
EMUBEE inn i switch, router eller lignende
på samme måte som andre enheter i ditt
nettverk er tilkoblet.
Koble til trådløst. Du må koble til et
tastatur for å gjøre dette (medfølger ikke).
Trykk på bien i tannhjulet og velg “Configure
Wifi”, så “Connect to Wifi Network. Skriv
inn passordet og trykk på Enter. Tilbake i
menyen trykker du på Cancel.
4. LEGGE INN SPILL
Sørg for at EMUBEE er koblet til samme
nettverk som din PC eller Mac, se punkt 3,
og pass på at EMUBEE er skrudd på.
Fra Windows, åpne filbehandleren og se
etter Emubee. Hvis du ikke ser den, skriv
\\emubee i adressefeltet.
På Mac, åpne Finder og velg Gå > Koble
til tjener. Skriv smb://emubee og trykk på
Koble til.
Du har nå tilgang til Emubee via din filbehandler. Åpne Emubee i filbehandleren
din og åpne mappen roms. Her finner du
massevis av mapper. En mappe er et

system / en konsoll. Har du for eksempel
Super Nintendo-spill du ønsker å legge inn
legges dette i mappen SNES.
For at spillene du har lastet inn skal
synes på Emubee må den restartes.
Trykk på Start og velg Quit > Restart
Emulationstation.
Når du har spill til en konsoll vil konsollen
dukke opp i menyen. Du navigerer mellom
systemer ved å trykke til venstre og høyre.
5. SKAFFE SPILL
Alt av spill finner du enkelt på nett. Gamle
spill kalles som oftest ROMS. For å laste ned
spill fra nettet kan du Google ROMS SYSTEM- / KONSOLLNAVN. Når du har spillet på
din maskin drar du det over til Emubee.
6. FÅ SPILLISTEN TIL Å SE KUL UT
Når du har lagt inn spill på Emubee kan du
laste ned bilde av coveret og informasjon
om spillet. Trykk på Start. Velg Scraper >
Scrape now > Start. Emubee vil da søke
etter grafikk og info om spillene dine. Noen
ganger trenger Emubee litt mer informasjon fra deg. Du får da opp en mulighet til å
velge Input og kan selv skrive inn tittelen på
spillet. For å skrive inn tittelen kan du koble
til et tastatur i en av de ledige USB-portene.

Verdt å vite
Du vet nå det du trenger for å begynne å spille. Her er litt tilleggsinfo.

1. KOPIERING / NEDLASTING AV SPILL
Viktig! Om du laster ned spill fra nettet,
pass på at dette er kopier det er lovlig
å eie. De fleste spill til feks. Nintendos
konsoller er fortsatt kopibeskyttet.
Merk at selv om du eier originalen har du
ikke lov til å laste ned en slik kopi. Du har imidlertid lov til å lage din egen kopi, ved å kopiere spillet fra kassetten til din datamaskin via
en game copier (dette kan du kjøpe på eBay.)
Denne har du lov til å spille på Emubee.
2. HJELP, JEG SER EN SKJERM SOM DETTE!

Ingen fare. Du har trykket en knapp i det du
starter et spill. Du kommer da inn i et konfigurasjonsvindu for avanserte brukere. For å
gå ut igjen av denne, gå ned til Exit (without
launching) og trykk på X.
3. SYSTEMER, SPILL OG KOMPATIBILITET
Det finnes mange formater man kan laste
ned til forskjellige systemer. Hvis du har
lastet ned et spill i et annet format som ikke
støttes, forsøk å finne et som er kompatibelt.
Super Nintendo (SNES) .zip .smc .sfc .fig .swc
Nintendo (NES) .zip .nes .smc .sfc .fig .swc .mgd
Playstation (PSX) .cue .cbn .img .iso .m3u .mdf
.pbp .toc .z .znx (NB! Du må ha både CUE og BIN)
Nintendo 64 (N64) .z64 .n64 .v64
Arkadespill (Mame4all) De fleste formater, men
spillene må være i versjon 0.37b5. Merk at en del
spill også krever egne Bioser. Det lønner seg å laste
ned komplett spillpakke for versjon 0.37b5, men
husk å ta henyn til kopibeskyttet materiale.
Andre systemer. Hvis ett format ikke fungerer,
prøv et annet.

4. NINTENDO 64

6. KOBLE TIL ANDRE HÅNDKONTROLLER

Nintendo 64 er den minst kompatible
konsollen. Noen spill inneholder feil, noen
fungerer ikke i det heletatt. Og noen spill
fungerer helt supert.

Emubee støtter de fleste håndkontroller.
Koble til håndkontrollen i en ledig USB-port.
Med en av SNES-kontrollene trykker du på
Start > Configure input. Deretter holder du
en knapp inne på den nye joypaden du skal
konfigurere. Følg instruksene på skjermen,
for å konfigurere en knapp trykker du på
den, for å hoppe over en knapp holder du
en knapp inne.

For avanserte brukere! Hvis et spill
fungerer dårlig kan du forsøke å konfigurere om. Hold en knapp inne når du starter
spillet. Trykk deg ned til Select emulator for
rom og forsøk å velge en annen emulator. I
denne menyen benytter du X for å velge og
Y for å gå tilbake. Når du har gjort valgene
dine trykker du på Launch.
Du trenger en håndkontroll med analog
joystick for å få maksimal utbytte av spillene
på Nintendo 64. Se Koble til andre håndkontroller.
5. PLAYSTATION
For beste kompatibilitet på Playstation bør
du ha den originale Playstation-biosen
liggende på Emubee. Denne har vi ikke lov
til å levere grunnet kopibeskyttelse. Biosen
heter SCPH1001.BIN. Denne må du selv
skaffe og legge i mappen BIOS, på samme
måte som du legger over spill.
Du trenger en håndkontroll med analog
joystick for å få maksimal utbytte av spillene
på PSX. Se Koble til andre håndkontroller.

For spesielt interesserte, hvis du vil se hvordan forskjellige kontrollere skal konfigureres, se github.com/retropie/retropie-setup/
wiki/RetroArch-Configuration
7. KOBLE TIL TRÅDLØS HÅNDKONTROLL
Emubee støtter diverse Bluetooth-håndkontroller, men vi kan ikke garantere at den
støtter din håndkontroll. Trykk på bien i
tannhjulet og velg Bluetooth. Velg Register
and Connect to Bluetooth Device og følg anvisningene på skjermen. Merk at du i denne
menyen benytter X og Y for å velge og for å
gå tilbake. Deretter, se punkt 6.
8. AMIGA
Emubee kan også emulere Commodore
Amiga. Dette systemet er litt spesielt. Velg
bien i tannhjulet, og velg Enable Amiga.
Deretter kan du dra over spill som på andre
systemer.

Noe mer du lurer på?
Send spørsmål til info@emubee.com eller sjekk emubee.com

emubee.com

