
Manual Mini Console  v.1.0 

 

1 Ligando e desligando o mini console. 

 O mini console vai acompanhado de 1 fonte, cabo HDMI e controles. Primeiro conecte 
a fonte a energia e na respectiva entrada do mini console, depois conecte o cabo HDMI na 
respectiva entrada do mini console e em sua TV, coloque a TV no INPUT correspondente a 
entrada HDMI conectada ex. HDMI1, HDMI2, etc.  

 No cabo da fonte do mini console você encontrará o botão ON/OFF, aperte o botão. 

1.1 Para desligar o mini console você deverá estar na tela inicial do mini console, 
segurar a tecla START do controle, aparecerá o MENU principal selecione SAIR e 
pression X, no MENU SAIR, selecione DESLIGAR SISTEMA e pressione X. 

 

Configuração baseada em controle do play3 

 

2 Configurando controle Bluetooth (Formato PS3, baseado nos controles da Knup). 
 

2.1 Primeiro conecte o cabo USB ao controle e também ao Mini console 
2.2 O controle começará a vibrar  e as luzes de 1 a 2 começará a piscar, aguarde pelo 

menos 5 segundos, após retire o conector usb do controle as luzes de 1 a 5 irão 
piscar, pressione o botão P3 uma vez, a luz número 1 acenderá indicando que seu 
controle está pareado. 

 

Obs.: enviamos os  controles do Mini console já com os botões configurados, caso esteja 
tentando configurar um novo controle ou desconfigurado acidentalmente os controles 
recomendamos buscar vídeos explicativos no youtube, buscando como configurar controle 
bluetooth no recalbox. 

 

3. Recarregando os controles. 

 Apesar do Mini console possuir 4 portas USB, não recomendamos o recarga dos 
controles através dessa opção, pelo motivo do recurso de vibração dos controles ficarem 
acionados continuamente. Recomendamos que a recarga seja feita através de uma porta USB 
2.0 de um PC ou notebook, o usuário também poderá usar as usb´s de tomada dos celulares 
(adaptador USB para energia). Geralmente o período de 40 minutos de recarga será suficiente 
para 3 horas de uso ou mais. 

 

4. Saindo do jogo e retornando a tela incial 

 Utilizando o controle Bluetooth, ma vez dentro do jogo pressione junto os botões 
START e P3 (Hotkey). 



AVISO: Jogos do Playstation 1, Nintendo 64 e PSP poderão ter as aberturas lentas e 
segmentadas, durante o jogo poderão ficar lentos e até mesmo travar totalmente, isso é 
devido a utilização em 100 % do processador e não significa um defeito ou mal 
funcionamento do mesmo. 
  
Não podemos assegurar que todos os jogos estão funcionando e corretamente 
configurado, podendo ser que alguns deles estejam com a ROM corrompida. 
 
Nunca abra o case, remova os selos ou retire o cartão. 
 
Pode ocorrer esporadicamente travamentos, para corrigir basta reiniciar o sistema pelo 
botão On/off da fonte. 
 
 

 

  
  

  

 


