iPega bezdrátový herní ovladač 4023
Uživatelský návod
Popis produktu

Připojení k PC / PS3
K PC lze gamepad připojit pouze pomocí kabelu a není zde
přístupný šestiosý gyroskop.
PC: pomocí USB kabelu propojte ovladač s počítačem.
PS3: Zapněte herní konzoli a propojte ovladač pomocí
kabelu s konzolí. LED lišta bude svítit modře. Pro aktivaci
bezdrátového režimu odpojte kabel a stiskněte tlačítko
HOME. Na domovské stránce PS3 stiskněte HOME, zobrazí
se počet hráčů. Dalším stiskem se zobrazí OPTION menu.
Vypněte konzoli a ovladač.
iOS MFi hry
Mějte vypnutý ovladač, stiskněte tlačítko SHARE a HOME
současně pro vstup ovladače do režimu pro párování.
HOME bude blikat.
V iOS zařízení v Bluetooth vyhledejte „DUALSHOC 4
WIRELESS CONTROLLER“ a zvolte párovat.
Po úspěšném spárování je gamepad připraven pro hraní
MFi her.

1, tlačítka L1/L2
2, tlačítko SHARE
3, touch pad
4, ovládací kříž
5, reproduktor
6, levý joystick / L3
7, tlačítko HOME
8, nabíjecí port USB-C
9, tlačítka R1/R2
10, LED lišta
11, tlačítko OPTIONS
12, tlačítka ovládání
13, indikace stavu baterie
14, pravý joystick / R3
15, 3.5mm jack
16, reset
17, tlačítka MR / ML
Použití
Ovladač je určený pro PS4, PS3, iOS a PC. Max dosah
bezdrátového připojení je 8metrů pro stabilní přenos.
Integrovaná LED indikace pro identifikaci hráče
Vestavěné vibrační motorky pro ještě větší zážitek z hraní.
3.5mm jack výstup pro připojení drátových sluchátek.
Ergonomický tvar. Dual-point touch pad. Šestiosý gyroskop
pro precizní ovládání.
Připojení pro PS4
Zapněte herní konzoli a připojte ovladač pomocí kabelu.
Stiskněte tlačítko HOME pro připojení. Po úspěšném
připojení bude LED lišta svítit trvale, poté odpojte kabel.
LED lišta bude barevně indikovat jednotlivé hráče.
Podporuje až 4 hráče. Pro zkalibrování šestiosého
gyroskopu stiskněte tlačítko OPTIONS a HOME současně.
Jakmile se LED lišta zbarví do kombinace červené, modré a
zelené, je kalibrace hotová. Doporučuje se provádět
položením gamepadu na rovnou plochu, např na stůl.
Stiskněte tlačítko HOME na 10s pro vypnutí ovladače.

Nabíjení
Ovladač nabíjejte výhradně přiloženým kabelem. Pokud je
baterie téměř vybitá, bude indikace stavu baterie blikat.
Nabíjejte vypnutý ovladač, zapojte USB-C kabel do ovladače
a do USB zdroje nabíjení. Během nabíjení bude LED lišta
svítit žlutě. Jakmile bude ovladač plně nabitý LED lišta
zhasne.
Indikace stavu baterie, pokud svítí:
4 LED -> stav baterie je 80-100%
3 LED -> stav baterie je 50-80%
2 LED -> stav baterie je 30-50%
1 LED -> stav baterie je menší jak 30%
Všechny 4 LED blikají -> stav baterie je menší jak 20%
Programování tlačítek ML/MR
Obě tato tlačítka mohou mít funkci kteréhokoliv jiného
tlačítka případně jim lze přiřadit funkci sledu stisku několika
tlačítek. Pro nastavení stiskněte dané tlačítko spolu
s tlačítkem OPTIONS na 3s.
Poté stiskněte jedno tlačítko, nebo sled tlačítek v jakém
požadujete a pro dokončení stiskněte programované
tlačítko. Pro smazání stiskněte dané tlačítko spolu
s OPTIONS na 3s, poté tlačítka uvolněte.
Pro reset stiskněte tlačítka ML/MR na 3s současně nebo
dokud nezačne LED lišta blikat modře a zeleně. Tlačítka
uvolněte.
Specifikace
Pracovní napětí 4.2V
Kapacita baterie 600mAh
Doba nabíjení až 3 hodiny
Max dosah až 8m
Nabíjecí proud 500mA
Podporuje Bluetooth 3.0 a vyšší
Obsah balení
Bezdrátový herní ovladač
USB-C nabíjecí kabel

