
Кратко ръководство за употреба 

Bluetooth Гейм Контролер за 

Телефони/Таблети 9216 
 

 

Въведение 

Благодарим Ви, че закупихте този гейм контролер за телефони/таблети! 

Чрез този гейм контролер можете да играете игри на Android таблет, 

смарт телефон с Android или iOS операционна система, ТВ box или смарт 

телевизор с Bluetooth, както и на Windows 7/8/10, без да инсталирате 

допълнително драйвери. Допълнително можете да използвате 

контролера за игра на Playstation 3 или Playstation 4. 

Поддържа Турбо функция (акселерация), която помага за по-удобно 

играене на игри. Ергономичният и удобен контролер помага за стабилна 

и безпроблемна игра. 

 

*Понякога някои игри може да не могат да бъдат играни поради промяна 

в първоначалния код на играта или ъпдейт на софтуера. Това е рядък 

случай, при който производителят не носи отговорност. 

 

Мерки за съхранение 

 

Не съхранявайте този продукт във влажни места или места с висока 

температура. 

 

Не натискайте, мачкайте или пробивайте продукта, както и не се 

опитвайте да го разглобите, това ще доведе до падане на гаранцията. 

 

Продуктът има вградена батерия и при изхвърляне не трябва да бъде 

хвърлян при останалия боклук, а в специализирани места. 

 

Не зареждайте контролера на места, близки до огън и висока 

температура. 
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Съдържание на комплекта: 

1. 1 брой Гейм Контролер 

2. 1 брой Type-C USB кабел за зареждане 

3. 1 брой Поставка за телефон 

4. 1 брой Кратко ръководство за употреба на български език 

 

Описание на бутоните 

 

 

 

 

L1/L2 - леви горни стикове 

R1/R2 - десни горни стикове 

LEFT 3D & L3 - ляв пад за движение 

RIGHT 3D & R3 - десен пад за движение 

D-PAD - джойпад със стрелки 

SELECT - бутон за избор 

HOME - връщане към основно меню, вкл./изкл. на контролера 

START - стартиране на играта 

A/B/X/Y - игрови бутони 

TURBO - бутон за акселерация 

LED Indicator – LED индикатор 

CLEAR – бутон за изчистване 
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Използване на контролера с Android Устройства 

 

 
 

1. Натиснете и задръжте бутоните A+ Home за две секунди, LED1 

премигва бързо, както е посочено на фигура 1. 

 

2. Отворете Bluetooth на устройството с Android и намерете контролера 

(вижте фигура 2). 

 

3. При свързване индикаторът LED1 започва да свети (фигура 3). 

 

4. Готови сте да играете игри на устройството с Android. 

 

Важни забележки за съвместимостта с игрите! 

1. Можете да свалите множество различни игри (вижте оригиналното 

ръководство и оттам сканирайте кода или въведете уебсайта). 

2. Свалете игри, които поддържат контролера от Google Playstore. 

Списък с част от игрите, които поддържат този контролер: 

ShadowGun/Implosion/Dead Trigger/ Dead Effect/CS Portable/ The 

Dungeon Hunter 4 Glory Palace/ Soulcraft. Ако искате да играете някои 

популярни игри като PUBG или Rules of Survival, трябва да свалите 

Octopus Driver (вижте оригиналното ръководство и сканирайте кода). 

 

 

 

 



Използване на контролера с iOS Устройства 

 

 

1. Натиснете и задръжте бутоните B+ Home за две секунди, LED2 

премигва бързо, както е посочено на фигура 1. 

 

2. Отворете Bluetooth на устройството с iOS и намерете контролера 

(вижте фигура 2). 

 

3. При свързване индикаторът LED2 започва да свети (фигура 3). 

 

4. Готови сте да играете игри на устройството с iOS. 

 

Турбо функция на контролера 

 

1. Отключване на Турбо функцията - Първо задръжте бутона, който 

искате да има турбо функция, например бутон А и след това натиснете 

бутона за Турбо функция. Това автоматично прави бутона А с турбо 

функция. 

 

2. Премахване на Турбо функцията - задръжте бутона, който има турбо 

функция, в случая бутона А и след това натиснете бутона CLEAR. Това 

премахва Турбо функцията и можете да използвате бутона по нормален 

начин. 

Свързване на контролера с компютър с Windows или 

Playstation3/Playstation 4 чрез предоставения в комплекта 

micro USB кабел 



1.Свържете контролера с PC или PS4 чрез кабела в комплекта и бутона 

LED1 свети . Влизате в режим на USB свързаност. 

2. LED2 индикаторът свети, ако е в режим PS3, можете да играете на 

Playstation 3 конзола. 

Зареждане/ Sleep/ Wake Up на контролера 

1. Четирите индикатори за зареждане светят при зареждане и се 

изключват при зареден контролер. 

2. Sleep/Wake Up функция - контролерът влиза в режим Sleep, ако не 

бъде използван за 5 минути, натиснете бутона HOME за "събуждане" на 

контролера и нормално функциониране. 

3. При изтощена батерия, индикаторът за зареждане проблясва бързо. 

Моля да заредите батерията. 

Технически характеристики 

Работно напрежение - DC3.7V 

Работен ток - 15 mA 

Време за продължителна игра - 10 часа 

Зареждане - ток и напрежение - DC5V/500mA 

Bluetooth разстояние - по-малко от 8 метра 

Капацитет на батерията - 400mAh 

Стендбай - до 30 дни след пълно зареждане 

 

Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да 

намерите на следния адрес: 

http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/ipega/pg-9216.pdf 


