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O Jogo do Galo é uma aplicação gratuita 

desenvolvida pela Anditec, Lda. Este software 

tem como objetivo permitir que o jogador 

possa treinar a sua interface de acesso de uma 

forma divertida!  

Funciona com dispositivos de acesso direto 

(ex. rato, joystick, dispositivos apontadores de 

cabeça como o Quha Zono, ou dispositivos de 

acesso pelo olhar como o PCeye Mini) e com 

dispositivos de acesso indireto / varrimento 

(ex: manípulos). 

 

Basta instalar o Jogo do Galo e está pronto a 
começar! 

 

INSTALAÇÃO DO SOFTWARE 

Por favor execute o programa a partir do 

nosso website: 

https://www.anditec.pt/produto/jogo_galo/ 

e siga as instruções. 

NOTA: Por vezes, o Windows pode não 

reconhecer o software e irá aparecer-lhe esta 

janela: 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÕES 

Ao iniciar o seu jogo irá aparecer-lhe o menu 

inicial de acordo com a imagem seguinte: 

 

Deverá recorrer às definições para configurar 

o jogo para si ou para o seu utilizador. Para tal 

deverá carregar em Definições. 

 

O menu das Definições vai permitir-lhe que 

escolha: 

1. Tipo de interface de acesso; 
2. Tempo de varrimento [500 – 5000] 
milisegundos ou [0.5 – 5] segundos; 
3. Nome dos jogadores; 
4. Modo de jogador (jogador 1 contra PC 
ou jogador 1 vs. jogador 2); 
5. Desligar som do jogo; 

 
Deverá carregar em mais 

informações. 

Em seguida, carregue na 

opção “Executar mesmo 

assim”. 

https://www.anditec.pt/produto/jogo_galo/
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1. Tipo de interface – Se algum dos jogadores 

usar manípulo como forma de acesso deverá 

sempre escolher a opção Manípulo. Mais 

informações na secção Varrimento do 

manual. Caso aceda com o rato, joystick, 

dispositivos de acesso pelo controlo da 

cabeça ou olhar, deverá escolher a opção 

Disp. Apontador; 

 

2. Tempo de varrimento – Se usar manípulo 

como interface de acesso deverá definir o 

tempo de varrimento, conforme queira que o 

varrimento seja mais rápido ou mais lento; 

 

3. Nome dos jogadores – Se quiser personalizar 

o nome dos jogares, poderá fazê-lo aqui. 

Poderá recorrer ao teclado do seu 

computador ou ao teclado virtual do jogo.  

 

Nota: Para finalizar a alteração do nome clique 

do teclado virtual ou em voltar se não quiser guardar 

as alterações. 

 

 
1 Caso não tenha o software de configuração do 
Inproman instalado no seu computador deverá aceder 
a um dos seguintes links e descarregar um dos 
softwares de configuração: 
 
- Switch Driver 6: 
https://thinksmartbox.com/download-switch-driver-
6/switch-driver-download/  

VARRIMENTO 

Se pretende usar um manípulo como método 

de acesso ao jogo, ligue-o primeiro ao 

Inproman 2 e este ao computador. Deverá 

configurar o software1 do seu Inproman 2 

para poder jogar no Jogo do Galo.  

Se aceder por varrimento, deverá configurar o 

seu manípulo para ENTER se jogar com o 

jogador 1 e para SPACE se jogar com o jogador 

2. Neste modo, podem jogar 2 jogadores 

através de varrimento ou um jogador por 

varrimento e outro por dispositivo apontador. 

 

Para sair do menu das Definições carregue em 

Gravar (se quiser guardar as alterações que 

fez no seu perfil) e depois em Voltar para ir 

para o Menu Inicial. 

 

JOGAR 

O jogador 1 é o primeiro a iniciar e a colocar o 

seu (X), depois é a vez do jogador 2 (O) ou do 

computador (O). No final a partida uma 

pontuação vai ser adicionada ao jogador que 

ganhou ou será assinalado um empate caso 

ninguém ganhe. 

Boa sorte! Divirta-se!

- Instalador BJ-805:  http://update.bjliveat.com/BJ-
805/BJ-805_Setup.exe  
 
Em caso de dúvidas siga as instruções do manual do 
Inproman 2. 

https://thinksmartbox.com/download-switch-driver-6/switch-driver-download/
https://thinksmartbox.com/download-switch-driver-6/switch-driver-download/
http://update.bjliveat.com/BJ-805/BJ-805_Setup.exe
http://update.bjliveat.com/BJ-805/BJ-805_Setup.exe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações ou suporte técnico contacte-nos através do 217110170 

ou info@anditec.pt 

 

mailto:info@anditec.pt

