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Vzhľadom na problémy so systémom mobilných telefónov nemusí časť mobilných telefónov toto 
zariadenie podporovať (napr. Mobilné telefóny platformy MediaTek ju nemôžu podporovať).

Všetky hry nemusí podporovať tento ovládač, rovnako tak môže dôjsť k zmene a niektoré hry po 
aktualizácii môžu prestať s týmto ovládačom spolupracovať.

Popis ovládacích tlačidiel:

Bezdrôtový herný ovládač
     (PG-9023S)

Parametre: pre iOS: 

1. Ovládač podporuje Direct-Play mode, Connect & Play,
2. Podporuje hranie hier na Android a iOS telefónoch a tabletoch, Android Smart
TV, Win7 / 8/10 PC; (Android 6.0 alebo vyšší iOS11.0 alebo vyšší)
3. Multimediálne tlačidlá "volume +, -", "predchádzajúci", "nasledujúce", "Play / Pause" môže 
byť použité spolu s Android HID Mode;
4. Maximumální šírka telefónu / tabletu 280mm
5. Ergonomický úchop 

Ovladač x1 Návod x1 Micro USB kabel x 1

1. Rozmery: 237 * 125 * 60mm;
2. Hmotnosť: 253 ± 5g;
3. Pracovné napätie: DC3.7V;
4. Pracovný prúd: <15mA;
5. Výdrž na jedno nabitie:> 15H;
6. Vstupný prúd a napätie: DC5V / 

500mA;
7. Doba nabíjania: okolo 3 hodín;
8. Bluetooth 4.0 max vzdialenosť ≤ 

8M;
9. Kapacita batérie: 300mAh;
10. Doba pohotovosti: viac ako 30dní. 

     Ovládanie:

pre Android: 
Podržte tlačidlo "A + HOME" 2 sekundy LED dióda začne rýchlo blikať. Vyhľadajte v Bluetooth

"PG-9023S" dióda po spárovaní bude svietiť trvalo. Ak bolo už skôr spárované stlačte HOME, Dióda 

bude blikať pomaly a spojenie už prebehne automaticky.
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Podržte "X + HOME" tlačidlo 2 sekundy, SEARCH LED bude rýchlo blikať, v Bluetooth v telefóne 
vyhľadajte "PG-9023S LED dióda bude svietiť trvalo po úspešnom spárovaní, pri nasledujúcom zapnutí sa 
spojí automaticky. Pre ovládanie si stiahnite aplikáciu Octopus z Google Play store

Android HID:

a. 1. Nabíjanie:
a. keď je batéria vybitá, dióda nabíjania bude rýchlo blikať;
b. pri nabíjaní dióda bliká pomaly;
c. pri plnom nabití bude dióda svietiť trvalo;
2. Režim spánku:
a. Ovládač sa prepne do režimu spánku ak nestiknete žiadne tlačidlo po dobu 5 minút.
b. Stlačte HOME pre prebudenie, potom dôjde k automatickému spojenie;
c. Dlhým stlačením HOME tlačidla ovládač vypnete, dióda zhasne 
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1. Neskladujte ovládač v miestach s vysokou teplotou
2. Nerozoberajte ovládač, ani ho nevystavujte ostrým predmetom.
3. Ovládač má vstavanú batériu, nevyhadzujte do zmesového 

odpadu.
4. Nenabíjajte blízko zdrojov tepla.
5. Neodborným zásahom do ovládača strácate nárok na záruku. 

Zmena ovládacích funkcií tlačidiel iba pre Android

Stiahnite si ovládací program ShootingPlus V3 z Google Play
kde si môžete zmeniť funkcie jednotlivých tlačidiel.
Základné nastavenie ovládača je pre PUBG

Nabíjanie / standby a režim spánku

Dôležité upozornenie

Podržte "Y + HOME" 2 sekundy SEARCH LED LED dióda začne rýchlo 
blikať., Vyhľadajte v Bluetooth "PG-9023S dióda po spárovaní bude svietiť 
trvalo. Ak bolo už skôr spárované stlačte HOME, Dióda bude blikať 
pomaly a spojenie už prebehne automaticky.




