
iPega PG-9116 Direct-Play Mode 
predvolené nastavenia iOS/Android 

zariadenia



Po pripojení všetkých zariadení (Pic 1):

iOS zariadenia: Stlačte CTRL + 2 1 sekundu pred bluetooth párovaním. otvorte bluetooth

Predvolené nastavenie Direct-Play Mode na zariadení iOS / Android

Zmeňte prednastavenú hru pomocou tlačidiel na klávesnici:

Ctrl+F1/F2: PUBG Mobile;        Ctrl+F3: Knives Out; 

Ctrl+F4: Terminator 2: Judgment Day;  Ctrl+F5: Cross Fire;

Otvorte bluetooth

vo vašom zariadení, vyhľadajte "PG-9116" pripojte.

Android zariadenie:  Stlačte CTRL+1 1 sekundu pred bluetooth párováním. 

vo vašom zariadení, vyhľadajte    "PG-9116" a pripojte
Poznámky: Predvolené nastavenie zariadenia pre systém Android.



Predvolené nastavenie Direct-Play Mode na zariadení iOS / Android

Predvolené herné tlačidlá, ako je zobrazené nižšie:

Poznámky:

Pri používaní tohto výrobku umiestnite zariadenia vodorovne. A uistite sa, že je tlačidlo HOME 

vpravo. Obnovte predvolené nastavenia herných tlačidiel. Nájdete kroky uvedené na ďalšie stánke.

Doplnková funkcia pre Android:
Stredné tlačidlo myši ---- kurzor
F1 ---- Vyvolajte prednastavené rozhrania
F2 ---- Vyvolajte displej predvoľby
F3 ---- Vyvolajte rozhranie pištole
Poznámky:
V prípade režime iOS bez funkcie Cursor.
Po nastavení aplikácie ShootingPlus V3 App možno meniť 
činnosť tlačidiel hry.



* Ak ste predtým zmenili herné tlačidlá, urobte reset herných tlačidiel.

Krok1: Otvorte "Nastavenia" v hre, 
vyberte rozhranie "Customize".

Krok2: Kliknite na "Reset", uložte, vyberte Exit.

Predvolené nastavenie Direct-Play Mode na zariadení iOS / Android

Zmeňte prednastavenú hru pomocou tlačidiel na klávesnici:

Ctrl+F1/F2: PUBG Mobile;        Ctrl+F3: Knives Out; 

Ctrl+F4: Terminator 2: Judgment Day;  Ctrl+F5: Cross Fire;



Ako obnovi  herné tla idlá pomocou
ShootingPlus V3 APP na iOS zariadeniach

Youtube guide video: https://www.youtube.com/watch?v=D3SLRYSNUM0&t=9s 



Ako používať ShootingPlus V3 APP na zariadeniach iOS

Krok 1: Stiahnite a nainštalujte aplikáciu "ShootingPlus V3" z obchodu APP 

Krok 2: Otevřere "ShootingPlus" APP. Uvidíte veľa hier, ktoré majú 

prednastavená tlačka a ktoré možno stiahnuť do vášho zariadenia.

Po stiahnutí klikni te na vyskakovacie okno "V3", vyberte / Choose herné 

tlačidlá v aplikácii alebo stlačte tlačidlá na klávesnici pre zmenu herných 

tlačidiel.



Ako používať ShootingPlus V3 APP na zariadeniach iOS

Na nastavenie herné tlačidlá podľa vášho zvyku, postupujte nasledovne:

Krok2: Otvorte Shootingplus App, kliknite na "V3" 
vyskakovacie okno, dlho sa dotknite prázdne oblasti, 
načítajte screenshot pre herné tlačidlá.

Krok1: Získajte Screenshot z hry

  (Pre PUBG, kliknite na "Setting" ----- 

"Control", vstúpte do rozhrania "Customize".



Ako používať ShootingPlus V3 APP na zariadeniach iOS

Krok 3: Kliknite na "NEW", všetky tlačidlá hry budú jasné, stlačte tlačidlo na gamepadu a pretiahnite ich do 
správnej polohy. Po nastavení všetk tlačidiel hry, nastavenie uložte a ukončite.

Krok 4: Otvorte hru a užívajte si hranie!



Ako obnoviť herné tlačidlá pomocou 
ShootingPlus V3 APP na Android 

zariadeniach



Ako používať ShootingPlus V3 APP na zariadeniach Android

Krok 1: Stiahnite a nainštalujte aplikáciu "ShootingPlus V3" z Google Play Store, Otvorte 

"ShootingPlus" APP, povoľte vyskakovacie okno, kreslenie cez iné aplikácie.

Krok 2: Otevřere "ShootingPlus" APP. Uvidíte veľa hier, ktoré majú prednastavené tlačidlá a 

ktoré možno stiahnuť do vášho zariadenia. Po stiahnutí kliknite na vyskakovacie okno "V3", 

vyberte / Choose herné tlačidlá v aplikácii alebo stlačte tlačidlá na klávesnici pre zmenu 

herných tlačidiel.



Ako používať ShootingPlus V3 APP na zariadeniach Android

Pokiaľ chcete nastaviť tlačidlá hry, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

Krok1: Otvorte hru, kliknite na "V3" vyskakovacie okno, vyberte prednastavené tlačidlá hry v aplikácii.



Ako používať ShootingPlus V3 APP na zariadeniach Android

Krok 2: Ak chcete nastaviť herné tlačidlá podľa vášho 

zvyku, Kliknite na "NEW", všetky tlačidlá hry budú jasné, 

stlačte tlačidlo na klávesnici a pretiahnite ich

do správnej polohy. Po nastavení všetkých tlačidiel hry, 

nastavenie uložte a ukončite.

Krok 3: Otvorte hru, stlačte "F2" na klávesnici, 

objaví sa herné tlačidlá. Užite si hru!




