
Vezérlő Batman
Használati utasítás (PG-9156)

1. Ez az eszköz nem igényel speciális platformokat, illesztőprogramokat vagy bonyolult aktiválást - csak 
dugja be és játsszon! (Működik Android 6.0+ és iOS 11.0+ operációs rendszereken).
2. A készülék vezeték nélkül csatlakoztatható telefonokhoz, táblagépekhez, Android/iOS rendszert futtató 
okostévékhez és Windows 7/8/10 rendszert futtató számítógépekhez.
3. A készülék beépített telefontartóval rendelkezik (tartó ≤85 mm). 4.
4. A készülék ergonomikus, kényelmesen fogható kialakítású.

* Előfordulhat, hogy ez a készülék nem kompatibilis egyes más rendszerű telefonokkal (pl. MTK).
* Néhány játékot nem támogat a vezérlő olyan külső tényezők miatt, mint például a szoftver- vagy 
kódfrissítések, amelyek nem tartoznak az eszköz gyártójának hatáskörébe.
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Paraméterek
1. Méretek: L163*W105*H65mm
2. Súly: 195±5g
3. Működési feszültség: DC3.7V
4. Működési áram: <15mA
5. Statikus áram: <15uA
6. Maximális folyamatos üzemidő: >15 óra

7. Bemeneti feszültség/áram: DC5V/500mA
8. Töltési idő: ~3 óra
9. BT 5.0 átviteli tartomány: ≤ 8m
10. Akkumulátor kapacitása: 380mAh
11. Készenléti idő: 30 nap

Tartsa a készüléket vízszintes 
helyzetben.
Állítsa vissza az 
alapértelmezett 
kulcsbeállításokat is!



Közvetlen kapcsolat az Android V3-hoz:
Tartsa lenyomva az Android +        gombot egyszerre 2 másodpercig az Androiddal való párosításhoz. A 
LED1 gyorsan villog a vezérlőn. Csatlakozzon a "PG-9156" eszközhöz a telefonon/tableten, ha észleli. A 
sikeres csatlakoztatás után a LED folyamatosan világítani fog.
A         gomb megnyomásával a LED1 lassan villogni kezd, és a vezérlő automatikusan csatlakozik.

Közvetlen kapcsolat az iOS-hez:
Tartsa lenyomva az iOS +        gombot egyszerre 2 másodpercig az Androiddal való párosításhoz. A LED1 
gyorsan villog a vezérlőn. Csatlakozzon a "PG-9156" eszközhöz a telefonon/tableten, amikor az érzékelő 
felismeri. A sikeres csatlakoztatás után a LED folyamatosan világítani fog.
A         gomb megnyomásával a LED1 lassan villogni kezd, és a vezérlő automatikusan csatlakozik.

A Direct Play gombok beállítása Android/iOS esetén

Jelentkezzen be a www.ipega.hk oldalon, és olvassa el az utasításokat. A 
gombok beállításához töltse le és telepítse a "ShootingPlus V3" 
alkalmazást, majd állítsa be a gombokat az alkalmazásban. A készülék 
alapértelmezés szerint a Player Unknown's Battlegrounds lejátszására van 
beállítva.

Az alkalmazás letöltése:
Keresse a "ShootingPlus" nevű alkalmazást az Apple App Store/Google 
Play Store áruházban, majd kövesse az értesítéseket az alkalmazás 
letöltéséhez és telepítéséhez. 
"ShootingPlus V3".



Standard játék (Android)

Közvetlen kapcsolat az Android V3-hoz:
Az Android játékkal való párosításhoz tartsa lenyomva egyszerre az X +         gombot 2 
másodpercig. A LED3 gyorsan villogni fog a vezérlőn. Csatlakozzon a "PG-9156"-hoz a telefonon/
tableten, amikor az érzékelő felismeri. A sikeres csatlakoztatás után a LED folyamatosan világítani 
fog. A        gomb megacnyomásával a LED3 lassan villogni kezd, és a vezérlő automatikusan 
csatlakozik.
Ajánlott platform: Octopus Game App

2.4G mód

A vezérlő PC-vel való összekapcsolásához be kell kapcsolnia a vezérlőbe épített 2.4G vevőt (Xbox 360 mód): 
Tartsa lenyomva az L1 +        gombot 3 másodpercig a 2.4G vevő bekapcsolásához. A LED1 és LED2 a vezérlőn 
gyorsan villogni fog. Sikeres csatlakozás után a LED1 és a LED2 folyamatosan világít. A csatlakoztatás után a  
gomb megnyomásával automatikusan csatlakozhat.

Turbo

a) A vezérlő 8 műveleti gombbal rendelkezik (A/B/X/Y/RT/RB/LT/LB), amelyek mindegyike TURBO módba 
állítható;
b) A TURBO kapcsoló manuálisan bármelyik műveleti gombra beállítható.
c) Beállítási módszer: Tartsa lenyomva az akciógombokat, majd nyomja meg a TURBO gombot a TURBO 
üzemmódba való belépéshez. A TURBO üzemmódból való kilépéshez tartsa lenyomva az akciógombokat, és 
nyomja meg a CLEAR gombot.
d) Ha a vezérlő hibernált üzemmódba lépett, kikapcsolták vagy újraindították, a Turbo üzemmód 
automatikusan kikapcsol a beállítások előtt. A TURBO üzemmód engedélyezéséhez indítsa újra a készüléket.



A vezérlő töltése/alvása/felébresztése/leállítása

1. Töltés:
a. Ha a teljesítményszint alacsony, a LED4 gyorsan villog.
b. Töltés közben a LED4 lassan villog.
c. Teljesen feltöltött állapotban a LED4 folyamatosan világít.
2. alvás/működés/leállítás:
a. A vezérlő automatikusan kikapcsol, ha 5 percig nem 
használják.
b. A vezérlő újraindításához nyomja meg a         gombot.
c. Ha bekapcsolta, nyomja meg és tartsa lenyomva a         
gombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz. Minden LED kialszik.

Megjegyzések

1. Ne tárolja a készüléket nedves helyiségekben vagy magas hőmérsékleten.
2. A készüléket ne ütögesse, ne ütögesse, és ne szerelje szét, hogy elkerülje a készülék károsodását.
3. A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy az állvány és a tartandó készülék össze van 
hajtva.
4. A készülék szétszerelését csak szakemberek és a gyártó által kijelölt személyek végezhetik, ellenkező 
esetben a készülékre nem vonatkozik a garanciális szervizszolgáltatás.
5. A készülék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne dobja ki más szeméttel együtt.

A tartozékok listája

Vezérlő x1 2.4G vevő Használati
utasítás x1

Micro USB 
kábel x1




