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• Do konsoli PS3 należy podłączyć pada przy pomocy kabla
microUSB. Pad będzie gotowy do użycia od razu po
podłączeniu.

• Podczas połączenia przewodowego wskaźniki 3 i 4 świecą.
• Wskaźnik 4 wskazuje poziom naładowania. Podczas
ładowania miga. Po naładowaniu do pełna, wskaźnik świeci
światłem stałym.

Tryby pada

Aby zmienić tryb pada należy nacisnąć i przytrzymać
odpowiednią kombinację przez 2 sekundy:

• iOS: HOME + Y
• Android: HOME + X
• Direct Play (PC / PS3): HOME + A

Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących
się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu
użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o
oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz
odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego
użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu
uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim
dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie
należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS
Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și păstrați-l pentru
consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă
responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și
utilizarea necorespunzătoare a produsului.

• Feriți dispozitivul de temperaturi extreme, surse de căldură
și lumina directă a soarelui. Nu expuneți dispozitivul la apă
sau umiditate și nici nu îl instalați în apropierea câmpurilor
magnetice puternice. Nu manipulați dispozitivul cu mâinile
ude.

• Vă recomandăm să nu consumați alimente sau băuturi în
timpul utilizării dispozitivului. Resturile de mâncare care
intră sub butoane pot cauza probleme de funcționare sau
pot deteriora dispozitivul.

• NU utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
• Nu lăsați dispozitivul să cadă sau să fie lovit puternic.
• Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele
cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare
sau pentru orice daune mecanice.

• Producătorul nu garantează compatibilitatea cu orice
dispozitiv extern.

• Nu dezasamblați și nici nu reparați acest produs.
Dispozitivul nu are elemente care pot fi reparate de către
utilizator. În caz de deteriorare, contacteți un service
autorizat pentru verificare sau reparații.

• Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit.
Nu utilizați agenți chimice pentru a curăța dispozitivul.
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DESCRIEREA PRODUSULUI

1. D-pad
2. Butoane L1, L2
3. Buton ACASĂ / Indicatori LED
4. Buton SELECT
5. Buton START
6. Butoane R1, R2
7. Comenzi analogice
8. Butoane funcționale
9. Mufă încărcare
10.Buton resetare
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FUNCȚIONARE

Conectarea

Conectare Wireless

Dispozitivele cu sisteme Android și iOS (iOS 13.4 și versiuni
mai vechi) se pot conecta la controller-ul fără fir. Activați
Bluetooth-ul de pe dispozitivul extern și asigurați-vă că este în
modul de asociere. Apăsați butonul ACASĂ de pe controller și
asigurați-vă că se află în modul corespunzător de asociere
(verificați lista de mai jos). De pe dispozitivul extern, accesați
meniul de asociere Bluetooth și selectați KOM1180.

• Dacă indicatorul LED pâlpâie foarte repede, este în modul
de asociere.

• Dacă indicatorul LED pâlpâie rar, controller-ul se
conectează la ultimul dispozitiv asociat.

• Pentru a activa modul de asociere, apăsați și țineți apăsat
butoanele, în funcție de modul dispozitivului extern.

• După conectare, indicatorul LED 3 (pentru Android) sau 4
(pentru iOS) va lumina.

ATENȚIE! Producătorul nu garantează compatibilitatea cu
toate jocurile și dispozitivele externe.

Conectare cu fir

PC-urile și consolele PS3 se conectează la controller printr-un cablu.

• Pentru a conecta controller-ul la calculator, țineți apăsat
butoul R1 și, în timp ce țineți apăsat, conectați cablul
microUSB la controller și la calculator. După conectare,
țineți apăsate butoanele SELECT și START pentru a comuta
între modurile Xinput și Dinput.

• Pentru a conecta controller-ul la o consolă PS3, conectați
cablul microUSB la controller și la port-ul USB al cansolei.
Controller-ul este gata de utilizare.
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• La conectarea prin cablu, indicatoarele LED 3 și 4 se vor
aprinde.

• Indicatorul LED 4 indică starea încărcării. În timpul încărcării
acesta pâlpâie. După încărcare, indicatorul luminează
constant.

Moduri controller

Pentru a modifica modul controller-ului, apăsați și țineți apăsat
combinația de butoane timp de 2 secunde:

• iOS: HOME + Y
• Android: HOME + X
• Direct Play (PC / PS3): HOME + A

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si

electronica)
Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile
sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat
impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai
este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte
daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii
oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă
rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si
să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea
resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia
legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest
produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu
privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in
vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt
rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile
stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie
amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.
Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita,
CS, ROMANIA.


