
C8 vezeték nélküli Bluetooth játéktábla Sony PS3 iOS Android telefon PC TV 

játékvezérlő Joystick játékvezérlő távirányítóhoz 

 

Paraméter:  

* Kapacitás: 500 mAh  

* Akkumulátor típusa: A 

* Munkaidő: 10-15 óra 

* Töltési szabvány: 5V / 1A 

* Egyenáram: 40mA 

* Működési áram: 30mA 

* Készenléti áram: 2uA 

* Fedél anyaga: Környezetbarát 

ABS 

* Bluetooth verzió: 2.1 

* Támogatási távolság: 10m 

* Chip: Shanwan 

* Támogatott rendszer: Android, IOS, Microsoft, PS3 

* Támogatott eszközök: mobiltelefon, táblagép, okos TV, asztali számítógép, laptop 

számítógép, PS3 

 A termék mérete: 150 * 105 * 54 mm 

Számítógépes csatlakozási módszer: Amennyiben számítógéphez csatlakozik, akkor a 

csatlakozási módszer az, hogy csatlakoztatja a vevőt, majd nyomja le és tartsa lenyomva 

körülbelül 2 másodpercig a SELECT + HOME gombot, engedje el. 

Bluetooth vezérlő támogatja az iPhone, a Samsung, a Xiaomi, a LeTV, a Huawei, a Meizu, az 

OPP, a VIVO, a Jinli, a LeTV, a Coolpad, a Lenovo és más mainstream termékeket (az Android 

telefonok támogatása meghaladja a 90% -ot) 

 Bluetooth-kapcsolati funkció működése:  

 1: Párosító kód: 

A: Android telefon: Ha a fogantyú ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva az X 

gombot + HOME gombot 5 másodpercig, lépjen be a "Fogantyú mód" kódkapcsolatba, nyissa 

meg a telefon Bluetooth keresését, keresse meg az eszköz nevét „Gamepad Android” 

kapcsolat sikeres, az 1. jelzőfény mindig rövid ideig világít mikor a gomb lenyomva van. 



B: IOS mobiltelefon: Ha a fogantyú ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva 5 

másodpercig az Y gombot + a HOME gombot, írja be az "iOS harmadik fél általi működés" 

kódkapcsolatot, nyissa meg a mobiltelefon Bluetooth keresését, keresse meg az eszköz nevét 

Gamepad IOS kapcsolat sikeres, a 3. fény mindig világít, ez a mód kompatibilis az új 

játékteremmel 

C: IOS mobiltelefon: A vezérlő kikapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a B 

gombot + HOME másodperceket, lépjen be az "iCade mode" kódkapcsolatra, nyissa meg a 

mobiltelefon Bluetooth keresését, keresse meg az eszköz nevét Gamepad IOS kapcsolat 

sikeres, a 4. fény mindig erős, ez a mód kompatibilis a Chick szimulátorral. 

Vezeték nélküli vételi párosítás: 

Ha a fogantyú ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a SELECT gombot, majd 

nyomja meg és tartsa lenyomva a HOME gombot 5 másodpercig. A LED fény lassan villog. 

Adja meg a kód állapotát, és helyezze a vezeték nélküli vevőt a készülék USB interfészébe. A 

fogantyú automatikusan csatlakozik, és a harmadik lámpa mindig világít, miután a kapcsolat 

sikeres volt. 

USB vezetékes kapcsolat: Ha a fogantyú ki van kapcsolva, először nyomja meg és tartsa 

lenyomva a START gombot, majd csatlakoztassa az USB kábelt. Miután a kapcsolat sikeres 

volt, az 1. jelzőfény mindig világít, és támogatja az USB-interfésszel rendelkező Android-

eszközt és az OTG funkcióval rendelkező mobiltelefont. 

PS3: vezetéknélküli párosítás után az 1. jelzőfény mindig világít, miután a kapcsolat sikeres 

volt. 

Tartsa lenyomva 5 másodpercig a HOME gombot, ekkor a fogantyún található 4 LED villogó 

állapotban van, és a mobiltelefon Bluetooth-keresése be van kapcsolva. 

Keresse meg a megfelelő eszközt, majd kattintson a párosítási kapcsolatra. Miután a 

kapcsolat sikeres volt, a megfelelő mód LED mindig világít. 

2: Ha a kézibeszélőt korábban sikeresen párosították a telefonnal, nyomja meg a HOME 

gombot, hogy automatikusan csatlakozzon a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz. 

3: Töltés közben melyik platformon van az eszköz, melyik platform LED-je villog lassan, 

állandóan megvilágítva. 

4: A megfelelő emelőlámpa villanyfényben villog. 

5: Munkaállapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a HOME gombot 5 másodpercig, a 

fogantyú kikapcsol. 

6: Csatlakozás nélküli állapotban a fogantyú LED-je 1 percig lassan villog, hogy leálljon. 

7: Csatlakoztatott állapotban a fogantyút minden művelet nélkül 5 percre kikapcsolják. 



 


