
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

БЛУТУТ ГЕЙМ КОНТРОЛЕР L068
Благодарим Ви за избора на този модел Bluetooth Game Controller.
Преди употреба на продукта, моля прочетете внимателно това ръководство. 
Инструкциите в това ръководство се базират на настройките по 
подразбиране на устройството. Всички снимки и текстова информация в 
този наръчник са само за справка. Информацията посочена в това 
ръководство е актуална и се отнася само за модел L068.

Продуктът е нов, функционален безжичен Bluetooth контролер. Той е 
съвместим с Android / IOS система, поддържа най-вече Tablet, Мобилен 
телефон, TV Media box, преносими устрoйства, които притежават Bluetooth 
функция.

ИЗГЛЕД И ФУНКЦИИ НА ПРОДУКТА



ОПЕРАЦИИ ПРИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА НА В  A  ШЕТО   
МОБИЛНО УСТРОЙСТВО  .  



1 .Превключете бутона на задния капак  в позиция "G" ;
2.Натиснете "HOME" Бутона  за около 5секунди , докато индикаторът "LED 
1" започне да премигва бързо;
(Забележка: "LED 1" индикатора премигва със скорост 4 пъти за 1 секунда;
3.Отворете интерфейса за настройка на Bluetooth на Аdroid Устройството ви : 
Отворете "Bluetooth", натиснете "Scan";
4.След като видите името на устройството "STK-7024X или L068" или 
"геймпад" в списъка на наличните устройства, щракнете върху него  
"сдвояване" .и то ще автоматично ще се свърже след няколко секунди;
5.Индикатор за "LED 1" и "LED 4" ще светнат ярко и продължително след 
успешното свързване;

ОПЕРАЦИИ ПРИ   IOS   ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА НА В  A  ШЕТО МОБИЛНО   
УСТРОЙСТВО



1 .Превключете бутона на задния капак  в позиция "I" ;
2.Натиснете "HOME" Бутона  за около 5секунди , докато индикаторът "LED 1" 
започне да премигва бързо;
(Забележка: "LED 1" индикатора премигва със скорост 4 пъти за 1 секунда;
3.Отворете интерфейса за настройка на Bluetooth на IOS Устройството ви : 
Отворете "Bluetooth", натиснете "Scan";
4.След като видите името на устройството "STK-7024X или L068" или "геймпад" в
списъка на наличните
устройства, щракнете върху
него  "сдвояване" .и то ще автоматично 
ще се свърже след няколко
секунди;
5.Индикатор за "LED 1" и "LED 4" ще 
светнат ярко и продължително
след успешното свързване;

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ЦИФРОВ (  DIGITAL  ) В АНАЛОГОВ  (ANALOG)   РЕЖИМ  



Натиснете "HOME" Бутона  за кратко, горния и долния ляв сегмент на кръглия  
LED индикатор в средата на джойстика ще светнат за да укажат превключването в 
аналогов режим. При повторно натискане ще се включи цифров режим и ще 
светне само горния ляв сегмент. Както на следващата схема.

РЕЖИМ „МЕДИЯ“
При установена връзка между контролера и вашето смарт устройство преместете 
превключвателя на гърба на устройството  в позиция „М“ така ще задействате 
режим медия, 

Забележка:
1.  Можете  ,   свободно да сменяте режима от „  MEDIA  “ към „  GAMEPAD  “   
последователно без да рестартирате контролера.



РЕЖИМ „  SLEEP  “   (  Намалена консумация) И СЪБУЖДАНЕ.  
 Ако не използвате Вашия контролер за повече от 5-10 минути той ще премине в 
режим „SLEEP“  за да не хаби батерията,
Натиснете бутон „HOME“ за кратко за да изведете контролера от това състояние и 
той ще се свърже отново с последното устройство с което е бил свързан,

Забележка: За да се свържете след режим „  SLEEP  “ Блутут функцията на     
смарт устройството Ви трябва да е активна  .  

ИЗКЛЮЧВАНЕ     
Натиснете "HOME" Бутона  за 3 до 5 секунди,-
индикаторите ще изгаснат и вашето
устройство ще се изключи 

ТАБЛИЦА С ПОКАЗАНИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ LED ИНДИКАТОР
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ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪРПОСИ:

Въпрос: Геймпада е свързан с устройство, но не може да работи с игрите на андроид?
Отг: 1) Моля изключете захранването на Bluetooth геймпада, и изтриите записите за сдвояване  
на смарт устройството, след това се опитайте да се свържете отново с Геймпада;



Отг: 2) Имаше някои проблеми, произтичащи от системата Android който е променен, или на 
несъвместимост на хардуера.
Отг: 3) Игрите не поддържат HID функция геймпад; или геймпада трябва да се свърже със смарт
устройството

На първо място, преди да играете;
Въпрос: Не може да се въведат данни в играта , след като се свържете с геймпад?
Отг: Моля изключете геймпада;
Въпрос: Не мога да се свържа с геймпада, какво да направя?
Отг: 1) Изтриите записа на сдвояване, изключете Bluetooth, после отново го пуснете, след 
няколко секунди сканирайте отново за Bluetooth устройство и направете отново свързване;
Отг:2) Ресетнете  геймпада , опитайте се да се свържете отново;
Въпрос: Геймпада не работи ?
Отг: 1): Батерията е изтощена:  заредете гейммпада ! (15-30 минути)
Въпрос: LED 4 премива , понякога?
Отг: 1) Мигането  на LED 4 означава, че заряда батерията е използван,  и трябва скоро да се 
зареди ;
Отг: 2) LED 4 свети ярко,- това е показателят на аналогов режим в Android GAMEPAD режим, 
натиснете Бутон HOME, и LED 4, ще угасне, геймпада ще премине в цифров режим ако  сте 
GAMEPAD MODE;
Въпрос: Защо не може да контролира играта на IOS система, въпреки че съм изтеглил/а  ICADE 
игри?
Отг: 1) По време на играене  на ICADE игри метода на въвеждане трябва да  е „английски“;
2) Някои игри изискват сензорен екран в играта, след това да използвате геймпад да се 
контролира;
3) Някои игри имат нужда да се определят като ICADE контрол през  Настройка на интерфейса;

*Моля използвайте адаптер на обичайни марки за зареждане на гейм контролера.
За   Android   системи  

За мобилни устройства с Android система, блутут гейм контролера поддържа "HAPPY CHIKEN" 
игрална платформа и поддържа други Android игри, които поддържат HID системата.
За "HAPPY CHIKEN" игралната платформа, той може да поддържа оригинална или рутната 
система и приложението може да бъде инсталирано по следните два начина:
Отворете Уеб браузър. След това отидете на www.xiaoji001.com, изберете DOWNLOAD и 
инсталирайте.

2. Сканирайте QR кода, последвайте линка, източете на устройството, за да 
инсталирате. 

За   HID   игри  

1. Отворете Уеб браузъра на Вашето Android устройство. След това отидете на 
https: //play.google.com/store или натиснете "PLAY STORE"
2. След като посетите уеб адреса, въведете GAMEPAD, така Вие ще намерите игри, които 
поддържат геймпад и може да  коя да изтеглите и инсталирате на Вашето устройство. 
Също така може да посетите www.androidgamestation.com, за да проверите кои игри харесвате. 

file:///C:/Users/BobyCha/Desktop/gamepad%20068/ver2/www.xiaoji001.com
file:///C:/Users/BobyCha/Desktop/gamepad%20068/ver2/www.androidgamestation.com


След това може да ги изтеглите от Google Play Store, за да ги играете.
Забележка:
Някои игри могат да бъдат не съвместими с Вашия смартфон, поради разлика в хардуера, но 
това не е проблем породен от гейм контролера.
Възможно е Гейм контролера да не работи с някои устройства с Android система, 
тъй-като Android системата не е унифицирана. Възможно е някои производители 
да са модифицирали Android системата, за да отговаря на тяхното търсене.
Ако гейм контролера не може да контролира играта, моля проверете дали играта 
поддържа контролер или не.
За IOS игрите:
Блутут гейм контролера е базиран на кода за блутут клавиатура за изпращане на 
инструкции. Ние именувахме този режим ICADE режим. Игрите ще бъдат 
контролирани от гейм пада.

Как да сваляте   ICADE   игри  
Отворете APP Store при наличието на WiFi връзка.
Въведете ICADE на мястото за търсене и след това натиснете SEARCH. 
Това ще изведе като резултат около 100 ICADE игри. Изберете в този списък 
игрите, които Ви интересуват за инсталиране.
Забележка:
Преди да играете игрите, моля инсталирайте игрите преди да свържете блутут 
гейм контролера. В противен случай Вие няма да може да пишете.
Всички ICADE игри трябва да бъдат в ICADE режим, за да играете, в противен 
случай, блутут контролера няма да функционира.
ICADE режима трябва да бъде в режим на въвеждане на английски език, в 
противен случай няма да работи.

ЗАБЕЛЕЖКА : Моля, направете справка с таблицата за 
съвместими игри от английската инструкция на изделието
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