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Inštrukcie
1. Produkt je hlavne kompatibilný so systémovými hrami Andriod/iOS/Win 7/8/10 a PS3.
2. Použiteľné zariadenia: Smartfón/Tablet/Smart TV, Android TV Box/PC/PS3/SWITCH (s káblom).
3.L3/R3 je analógová funkcia, ktorá venuje väčšiu pozornosť detailom zážitku,hranie hry je presné a
kontrolovateľné.
4. Pri hraní hry na PC/PS3 sa vyžaduje prijímač.
5. Zapojte bezdrôtový prijímač priamo do USB portu.
*Niektoré hry nemusia byť priamo pripojené k tomuto produktu v dôsledku nezmeniteľných faktorov, ako sú
oficiálne systémy, hry, aktualizácie alebo zmeny hernej platformy. Naša spoločnosť nenesie žiadnu
zodpovednosť. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na konečný výklad.

Prehľad ovládača (ako je znázornené na obrázku pribaleného návodu)
LED1 = režim Android V3
LED2 = režim Iphone V3
LED3 = Indikátor nabíjania
LED4 = Režim herného centra

01. Tlačidlo Domov/Zapnúť/Vypnúť
01. LED 1/2/3/4
02. D-Pad
03. Tlačidlá ABXY
04. Vybrať
05. Štart
06. Ľavý analóg (L3)
07. Pravý analóg (R3)
08. R1
09. R2
10. L1
11. L2
12. Port Micro USB

Pripojenie k telefónom Android
Zariadenia so systémom Android je možné pripojiť k ovládaču prostredníctvom pripojenia Bluetooth
takto:
1. Keď je ovládač vypnutý, stlačte a podržte súčasne tlačidlo A a tlačidlo HOME na 2 sekundy, kým sa
nerozsvieti LED1, ktoré rýchlo bliká. Gamepad je v režime párovania.
2. Vyhľadajte zariadenie v nastaveniach Bluetooth v systéme Android.
3. Pripojte sa k T-3
4. Po úspešnom pripojení zostane LED1 svietiť
5. Použite aplikáciu ShootingPlus V3 na mapovanie tlačidiel, aby ste mohli hrať na zariadeniach, ktoré
nemajú predvolenú obrazovku, a ďalšie hry.
A. Stiahnite si aplikáciu Shooting Plus V3, naskenujte QR kód alebo vyhľadajte v obchode Google
Play
B. Pokyny na mapovanie tlačidiel ovládača pomocou aplikácie ShootingPlus V3 na zariadení so
systémom Android:

(a). Bluetooth je dobre pripojený, stiahnite si ShootingPlus V3 a nainštalujte.
(b). Po priamom spustení aplikácie, kliknite pohybujúcu sa ikonku „V3“ na obrazovke.
(c). Spustite aplikáciu, stlačte tlačidlo „ŠTART“ na ovládači, aby ste vstúpili do rozhrania
aplikácie na zmenu tlačidiel.
(d). Potiahnite ikonu tlačidla v rozhraní nastavenia aby ste zmapovali operačnú pozíciu v hre.
(Kliknutím na ikonu tlačidla vyberiete atribút tlačidla)
(e). Kliknite na „Uložiť“ v paneli menu a potom „Potvrdiť“ pre uloženie
(f). Kliknite na „Zatvoriť“ v paneli menu alebo znova stlačte tlačidlo „ŠTART“ (alebo
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znova kliknite na pohybujúcu sa ikonku „V3“) pre ukončenie rozhrania na zmenu tlačidiel.
(g). V hre môžete stlačením tlačidla „SELECT“ na ovládači vyvolať nastavené výzvy pre
tlačidlá.

C. Po nainštalovaní aplikácie ShootingPlus V3 App si tiež môžete priamo stiahnuť nastavené herné
mapovanie tlačidiel v "Zoznam cloudových kľúčov" hlavného rozhrania aplikácie.
D. Hrajte špeciálne hry priamo bez nastavenia tlačidiel, ako napríklad Glory of Kings /PUBG
Mobile/Mobile Legends/Knives Out (S výnimkou ak samotná hra zmení nastavenia)
(a). Ak chcete hrať Glory of Kings, stlačte súčasne tlačidlá HORE a HOME.
(b). Ak chcete hrať PUBG Mobile, stlačte súčasne PRAVÉ tlačidlo a tlačidlo HOME.
(c). Ak chcete hrať Mobile Legends, stlačte súčasne tlačidlá DOLE a HOME
(d). Ak chcete hrať hru Knives Out 6, stlačte tlačidlo DOĽAVA a tlačidlo HOME spolu.
(V prípade mobilu MTK stlačte tlačidlo X + tlačidlo HOME, aby ste vstúpili do štandardného režimu hry pre
Android centrum (napr.: PUTAO Gaming Center, Game Housekeeper Octopus))
Poznámka: Ak zadáte nesprávny režim, zrušte párovanie Bluetooth a potom ho znova spárujte do
režimu Android.

Pripojenie k telefónom iOS
Pripojenie na zariadeniach so systémom iOS:
1. Keď je ovládač vypnutý, stlačte a podržte súčasne tlačidlo Y a tlačidlo HOME na 2 sekundy, kým
LED2 nezačne rýchlo blikať. Gamepad je v režime párovania.
2. Vyhľadajte zariadenia v nastaveniach Bluetooth na vašom iPhone.
3. Pripojte sa k T-3
4.LED2 zostane svietiť po úspešnom pripojení
5.Podpora pre mobilné zariadenie so systémom iOS 11.3 až 12.1.4
6. Použite aplikáciu ShootingPlus V3 na mapovanie tlačidiel, aby ste mohli hrať na zariadeniach, ktoré
nemajú predvolenú obrazovku, a ďalšie hry.
A. Stiahnite si aplikáciu ShootingPlus V3 Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte v obchode APP Store
B. Pokyny na mapovanie tlačidiel ovládača pomocou aplikácie Shooting Plus V3 na zariadení IOS

(a). Bluetooth je dobre pripojený, stiahnite si ShootingPlus V3APP a nainštalujte.
(b). Po priamom spustení hry urobte snímku obrazovky v hre.
(c). Otvorte aplikáciu ShootingPlus V3, kliknite pohybujúcu sa ikonku „V3“ na obrazovke alebo
stlačte tlačidlo „ŠTART“ na ovládači, aby ste vstúpili do rozhrania na zmenu tlačidiel.
(d). Dlhým stlačením prázdneho miesta na obrazovke spustíte načítanie snímky obrazovky
hry. Kliknutím vyberte obrázok a vyberte snímku obrazovky hry. (V procese výberu obrázka
aplikácia bude žiadať povolenie k prístupu do galérie, povoľte prístup, tj: kliknite na tlačidlo
OK)
(e). Potiahnite ikonu tlačidla v rozhraní nastavenia aby ste zmapovali operačnú pozíciu v hre.
(Kliknutím na ikonu tlačidla vyberiete atribút tlačidla)
(f). Kliknite na „Uložiť“ v paneli menu a potom „Potvrdiť“ pre uloženie
(g). Kliknite na „Zatvoriť“ v paneli menu alebo opätovným stlačením tlačidla „ŠTART“ opustíte
rozhranie tlačidla zmeny.
(h). Reštartujte hru, aby ste mohli hrať s ovládačom.

Po nainštalovaní aplikácie ShootingPlus V3 App si tiež môžete priamo stiahnuť nastavené herné
mapovanie tlačidiel v "Zoznam cloudových kľúčov" hlavného rozhrania aplikácie.
D. Hrajte špeciálne hry priamo bez nastavenia tlačidiel, ako napríklad Glory of Kings /PUBG
Mobile/Mobile Legends/Knives Out (S výnimkou ak samotná hra zmení nastavenia)
(a). Ak chcete hrať hru Glory of kings, stlačte súčasne tlačidlá HORE a HOME
(b). Ak chcete hrať PUBG Mobile, stlačte tlačidlo VPRAVO a tlačidlo HOME súčasne
(c). Ak chcete hrať Mobile Legends, stlačte súčasne tlačidlá DOLE a HOME
(d). Ak chcete hrať Knives Out, stlačte súčasne tlačidlo DOĽAVA a tlačidlo HOME
Poznámka: Ak zadáte nesprávny režim, zrušte párovanie Bluetooth a potom znova spárujte so
systémom iOS.
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Pripojenie k ostatným zariadeniam
Inštrukcie na pripojenie k PC / smart TV / TV boxu / PS3:
Bluetooth
1. Zapojte 2,4G bezdrôtový prijímač (nie je súčasťou balenia) do USB rozhrania zariadenia.
2. Keď je ovládač vypnutý, súčasným stlačením klávesu L1 + HOME prejde do režimu bezdrôtového
párovania. Indikátory LED1 a LED2 rýchlo blikajú;
3. Po pripojení zostanú indikátory LED1 a LED2 svietiť;
4. Môžete hrať stiahnuté hry na PC / smart TV / TV boxu / PS3
Turbo funkcia:
1. Nastavenie funkcie Turbo: najprv stlačte a podržte funkčné tlačidlo, ktoré chcete urýchliť, napríklad:
tlačidlo A, potom stlačte a podržte tlačidlo Turbo, tlačidlo má funkciu nepretržitého zrýchlenia;
2. Zrušenie funkcie Turbo: najprv stlačte a podržte funkčné tlačidlo, ktoré bolo nastavené na
zrýchlenie, ako napríklad tlačidlo A, potom stlačte a podržte tlačidlo Clear. Funkcia zrýchlenia tlačidla
je zrušená.
Pripojenie cez USB kábel a opatrenia:
1. KeĎ je ovládač vypnutý, podržte tlačidlo R1 a zapojte USB kábel, zariadenie automaticky rozpozná
(PC/PS3/SWITCH);
2. LED v príslušnom režime rýchlo bliká po vložení USB a LED v príslušnom režime svieti vždy po
úspešnom rozpoznaní USB;
3. V hostiteľskom režime PS3 a SWITCH sa kontrolka po úspešnom rozpoznaní USB rozsvieti
automaticky podľa prideleného kanála (1,2,3,4 kanály zodpovedajú LED1, LED2, LED3, LED4)
Funkcia nabíjania / spánku / prebudenia ovládača:
1. Keď je ovládač vypnutý (stlačením tlačidla HOME zapnete/vypnete), indikátor LED4 pomaly bliká a
po nabití vždy svieti. Pri nabíjaní v stave pripojenia Bluetooth indikátor LED4 pomaly bliká a po
úplnom nabití sa rozsvieti.
2. Funkcia Sleep/Wake-up: Ak sa ovládač 5 minút nepoužíva, prejde do režimu spánku. Keď ho
potrebujete znova použiť, musíte stlačiť tlačidlo HOME, aby ste ho prebudili a mohli sa znova pripojiť;
3. Keď je batéria takmer vybitá, indikátor LED4 rýchlo bliká.

Prevádzkový režim:
Režim Bluetooth:

OS Android iOS

Pracovný režim Herný režim
Android V3

Štandardný herný
režim Android

Herný režim iOS
V3

Režim herného
centra ios

Režim párovania,
podržte na 2s

A+HOME X+HOME Y+HOME X+HOME

Indikátor LED1 LED4 LED2 LED4

Poznámka Hrajte hry
stiahnuté z
Google play

Hrajte hry v
hernom centre

Hrajte hry
stiahnuté z App
Store

Hrajte hry v
hernom centre
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Bezdrôtový režim 2,4G:

OS Windows Ps3 Switch

Pracovný režim Bezdrôtový režim
2,4G

Bezdrôtový režim
2,4G.

Bezdrôtový režim
2,4G

Režim párovania,
podržte na 2s

L1+HOME L1+HOME L1+HOME

Indikátor LED1+LED2 LED1+LED2 LED1+LED2

Poznámka Vyžaduje sa
bezdrôtový prijímač.
Predvolený režim
zapnutia je X-Input
360. Stlačením tlačidla
SELECT + START na
2 sekundy prepnete
do režimu D-input

Vyžaduje sa
bezdrôtový prijímač

Vyžaduje sa
bezdrôtový prijímač

Režim USB:

OS Windows Ps3 Switch

Pracovný režim USB kábel

Režim párovania Podržte R1 a zapojte kábel do USB portu

Indikátor Automatická detekcia a priradenie LED

Poznámka. Predvolený režim
zapnutia je X-Input
360. Stlačením tlačidla
SELECT + START na
2 sekundy prepnete
do režimu D-input

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Elektrické parametre:
1. Pracovné napätie: DC3,7V
2. Pracovný prúd: 8mA
3. Výdrž: 20hod
4. Prúd v režime spánku: <10uA
5. Nabíjacie napätie/prúd: DC5V/500mA
6. Prenosová vzdialenosť Bluetooth: <= 8M
7. Kapacita batérie: 380mAh
8. Pohotovostná doba: pri plnej batérii 30 dní
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Prevencia:
1. Neskladujte tento výrobok na vlhkom alebo horúcom mieste.
2. Produkt nobíjajte, neudierajte, neprepichujte ani sa ho nepokúšajte rozobrať aby ste sa vyhli
zbytočnému poškodeniu produktu.
3. Obsahuje vstavanú batéria, nevyhadzujte do komunálneho odpadu.
4. Nenabíjajte v blízkosti ohňa alebo iných zdrojov tepla.
5. Laici by tento výrobok nemali rozoberať, inak nebude zahrnutý do popredajného záručného
servisu.

Časté otázky:
Otázka: Prečo nemôžem nájsť názov zariadenia pri bluetooth párování v telefóne?
Odpoveď: Vypnite/Zapnite bluetooth. Vypnite/Zapnite ovládač a vstúpte do režimu párovania pre
príslušné zariadenie.
Otázka: Prečo ovládač nezapne?
Odpoveď: Nový ovládač má vo všeobecnosti málo energie. Použite kábel USB vo vnútri balenia
pripojte 5V nabíjačku a ovládač nabite. Po úplnom nabití ho zapnite stlačením tlačidla “Home”.
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