
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Bluetooth Game Pad (Джойстик)

Модел: LJQ-022

Благодарим Ви за избора на този модел Bluetooth Game Pad.
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 LJQ-022.



ОПИСАНИЕ

Продуктът  е  съвместим с  Android  система  на  мобилни телефони  и  таблети  и  PC,  които
поддържат Блутут функция, чрез метода на HID протокол за предаване на данни. Контролерът
има 15 цифрови и два аналогови джойстика.

SELECT  Бутон за избиране

HOME  Основен бутон

START  Старт бутон

Directional buttons  Навигационни бутони

X, B  Превключване назад/ напред

Y, A  Усилване/ Намаляване на звука

LT, LB, RT, RB  Бутони 

LS  Ляв джойстик

RS  Десен джойстик

ФУНКЦИИ

Избор на функция
- Джойстик и клавиатура за Android система (Избирате бутон Х и бутон HOME един след друг.
Първият диод ще светне.)
- IOS режим (Избирате бутон А и бутон HOME.)
- Мултимедия (Избирате бутон B и бутон HOME.)



СВЕТОДИОДНА ИНДИКАЦИЯ

Контролерът има 4 LED индикатора:
- за зареждане
- ниска мощност
- режим
- индикатор за Bluetooth свързване

ИНДИКАТОР ЗА Bluetooth СТАТУС

За  да  включите  контролера,  натиснете  един  след  друг  бутон  Y и  бутона  HOME
продължително.  LED 1-4 започват да мигат бързо, което означава, че контролера е в режим на
сдвояване. След успешна връзка LED 2 индикатора остава светнат за постоянно.
Ако сдвояването е неуспешно, контролера ще се изключи след 1 минута.
Ако връзката между двете устройства е успешна, при повторно сдвояване между тях, това ще се
извърши автоматично.

ОПЕРАЦИИ
ON-OFF

За  стартиране  на  контролера,  натиснете   един  след  друг  бутон  Y и  бутона  HOME
продължително.

Бавното премигване на светлинния индикатор LED1-4,  показва че контролера е в режим на
свързване. Ако връзката между двете устройства е успешна, при повторно сдвояване между тях,
това се извършва автоматично до няколко секунди, като това се показва от съответния светлинен
режим LED1-4.

За да изключите контролера, задръжте бутона HOME за няколко секунди.
Ако приемащата информация за сдвояване е изтрита, светлинният индикатор ще премигва за

окло 30 секунди, след което контролерът ще се изключи.
Ако контролерът е включен, продължителното натискане на бутон  HOME,  за повече от 5

секунди ще изключи контролера.
Ако контролерът е в режим включен и батерията е слаба, то той ще се изключи автоматично.
Ако контролерът е  в  режим на сдвояване и свързването не  се  осъществи за  повече от  1

минута, то той ще се изключи автоматично.
Ако контролерът е включен и свързан, но не се използва за повече от 10 минути, то той ще се

изключи автоматично.

СДВОЯВАНЕ

1)  Натиснете един след друг бутон  Y и бутона  HOME  продължително,  като в същото време
премигва светлинният индикатор LED1-4.
2) Включете Bluetooth устройството на Вашия телефон, потърсете в листата „New Gamepad“ и го
изберете за сдвояване.
3)  Краткото  натискане  на  бутон  HOME  служи  за  превключване  на  режимите:  Геймпад,
Мултимедия, Клавитура и режим IOS.



ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

1) Ако батерията на контролера е изтощена, LED индикатора ще премигва бавно. Тази функция
може да се наблюдава само ако контролерът е включен.
2) По време на зареждане на контролера, LED индикаторът премигва бавно, което означава, че
зареждането  се  осъществява  правилно.  Когато  зареждането  на  батерията  е  завършено,  LED
индикатора се изключва.

ДРУГИ

Моля инсталирайте игра на Вашия телефон и я отворете, за да играете.
Внимание*  Стандарта  на  игри  не  се  унифицира  от  разработчиците.  Контролерът  не
поддържа всички игри.
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