
Návod k použití:

Popis ovládacích tlačítek:

    Vzhledem k problémům se systémem mobilních telefonů nemusí část mobilních telefonů toto 
zařízení podporovat (např. Mobilní telefony platformy Media Tek ji nemohou podporovat).
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    Všechny hry nemusí podporovat tento ovladač, stejně tak může dojít ke změně a některé 
hry po aktualizaci  mohou přestat s tímto ovladačem spolupracovat.

        Bezdrátový herní ovladač
     (PG-9023S)

Parametry:

     Ovládání:

pro Android: 

pro iOS: 

1. Ovladač podporuje Direct-Play mode, Connect & Play, 
2. Podporuje hraní her na Android a iOS telefonech a tabletech, Android Smart 
TV, Win7/ 8/ 10 PC; (Android 6.0 nebo vyšší iOS11.0 nebo vyšší)
3. Multimediální tlačítka "volume+,-","předchozí","následující","Play/Pause" může být použito 
 spolu s Android HID Mode;
4. Maximumální šířka telefonu/tabletu 280mm
5. Ergonomický úchop

Ovladač x1 Návod x1 Micro USB kabel x 1

1.Rozměry：237*125*60mm；

2.Hmotnost：253±5g；

3.Pracovní napětí：DC3.7V；

4.Pracovní proud：<15mA；

5.Výdrž na jedno nabití: >15H；

6.Vstupní proud a napětí：DC5V/500mA；

7.Doba nabíjení：okolo 3 hodin；

8.Bluetooth 4.0 max vzdálenost ≤ 8M;

9.Kapacita baterie：300mAh；                    

10.Doba pohotovosti: více jak 30dní.     

Podržte tlačítko “A+HOME” 2 vteřiny LED dioda začne rychle blikat. Vyhledejte v Bluetooth 

"PG－9023S"  dioda po spárování bude svítit trvale. Pokud bylo již dříve spárováno stiskněte HOME,
Dioda bude blikat pomalu a spojení již proběhne automaticky.
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Podržte“ X+HOME” tlačítko 2 vteřiny, SEARCH LED bude rychle blikat, v Bluetooth v telefonu vyhledejte 
"PG-9023S LED dioda bude svítit trvale po úspěšném spárování, při příštím zapnutí se spojí automaticky.
Pro ovládání si stáhněte aplikaci Octopus z Google Play Store

Android HID:

Změna ovládacích funkcí tlačítek pouze pro Android

1. Nabíjení:

  a. když je baterie vybitá, dioda nabíjení bude rychle blikat;

  b. při nabíjení dioda bliká pomalu;

  c. při plném nabití bude dioda svítit trvale;

2. Režim spánku:

  a. Ovladač se přepne do režimu spánku pokud nestiknete žádné tlačítko po dobu 5minut.

  b. Stiskněte tlačítko HOME pro probuzení, poté dojde k automatickému spojení;

  c. Dlouhým stiskem HOME tlačítka ovladač vypnete, dioda zhasne
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ShootingPlus V3

Obsah balení

:

1. Neskladujte ovladač v místech s vysokou teplotou
2. Nerozebírejte ovladač, ani ho nevystavujte ostrým předmětům.
3. Ovladač má vestavěnou baterii, nevyhazujte do směsného odpadu.
4. Nenabíjejte blízko zdrojů tepla.
5. Neodborným zásahem do ovladače ztracíte nárok na záruku.

Stáhněte si ovládací program ShootingPlus V3 z Google Play
kde si můžete změnit funkce jednotlivých tlačítek. 
Základní nastavení ovladače je pro PUBG

Nabíjení/ standby a režim spánku

Důležité upozornění
Podržte “Y+HOME” 2 vteřiny SEARCH LED LED dioda začne rychle blikat., 
vyhledejte v Bluetooth "PG－902 3dioda po spárování bude svítit trvale.
Pokud bylo již dříve spárováno stiskněte HOME,Dioda bude blikat pomalu 
a spojení již proběhne automaticky.


