
Ipega Bluetooth játékvezérlő 
Használati útmutató (PG-9128) 

Bevezető 

1. A játékvezérlő különböző operációs rendszerekhez és 
eszközökhöz használható driver telepítése nélkül: 

a. Android 6.0+ tablet, okostelefon 
b. Android Okos Tv, TV Box 
c. iOS 11.0 - 13.3.1 (iOS 13.4 nem támogatott)  tablet, 

okostelefon 
d. Window 7/8/10 PC 

2. A játékvezérlőben max. 95 mm széles eszközök helyezhetőek be. 

A gyártó nem vállal felelősséget azon kompatibilitási problémák miatt, 
amelyek a játékokat futtató szoftverkörnyezet (Android, iOS, Windows) 
megváltoztatásából (beleértve a frissítést és/vagy a forráskód 
megváltoztatását) adódnak. A gyártó továbbá nem vállal felelősséget, ha a 
játékvezérlő egy adott játékhoz nem használható vagy egy adott eszközhöz 
nem csatlakoztatható, kivéve, ha azt a játékvezérlő meghibásodása okozza. 
A MediaTek platformot használó telefonokat az eszköz nem támogatja.   

Gombok, állapotjelző LED-ek 

  

Műszaki paraméterek 

1. Működési feszültség: DC 3,7 V 
2. Áramfelvétel: <20 mA 
3. Statikus feszültség: <15 uA 
4. Bemeneti feszültség/áramerősség: DC 5V / 500 mA 
5. Folyamatos működési idő: >10 óra 
6. Teljes feltöltési idő: kb. 2 óra 
7. Bluetooth 4.0 működési távolság: ≤8 méter 
8. Akkumulátor kapacitása: 400 mAh 
9. Készenléti idő: teljes feltöltés után kb. 40 nap 
10. Doboz tartalma: Gamepad, Telefon tartó, D-PAD kupak, MicroUSB 

kábel 

Töltés/Alvó állapot/Felébresztés 

1. A MÓD gomb jobb alsó sarkában található 4-es LED gyors villogása 
jelzi, hogy az akkumulátor lemerülőben van 

2. A LED lassan villog a töltés ideje alatt és folyamatos világításra vált, 
miután a töltés befejeződött 

3. A játékvezérlő automatikusan alvó módra vált, ha 5 percnél tovább 
nincs használatban. Felébreszteni a MÓD gomb megnyomásával lehet, 
ilyenkor automatikusan újracsatlakozik 

4. A MÓD gomb 3 másodperces nyomva tartásával kikapcsolhatja a 
játékvezérlőt (minden LED kialszik).  

Direct Play mód (Anndroid V3) 

A párosításhoz tartsa nyomva az A és MÓD gombokat 2 másodpercig (a 
MÓD gomb bal felső sarkában található 1-es LED gyors villogásra vált). 
Telefonja/Tabletje/TV-je Bluetooth menüjében keresse meg a PG-9128 
eszközt és párosítsa azzal (az 1-es LED folyamatos világításra vált). Ha 
korábban már párosította eszközt Telefonjával/Tabletjével nyomja meg a 
MÓD gombot és a kapcsolat automatikusan létrejön. 

Direct Play módban a gamepad és az érintőképernyő nem használható egy 
időben. 

Direct Play mód (iOS V3) 

A párosításhoz tartsa nyomva az Y és MÓD gombokat 2 másodpercig (a 
MÓD gomb jobb felső sarkában található 2-es LED gyors villogásra vált). 
Telefonja/Tabletje/TV-je Bluetooth menüjében keresse meg a PG-9128 
eszközt és párosítsa azzal (az 2-es LED folyamatos világításra vált). 

Ha korábban már párosította eszközt Telefonjával/Tabletjével nyomja meg a 
MÓD gombot és a kapcsolat automatikusan létrejön. 

Gombok funkcióinak beállítása (Direct Play mód Android / iOS) 

Amennyiben szeretné megváltoztatni az egyes gombok funkcióit, töltse le a 
ShootingPlus applikációt az Apple App store-ból / Goggle Play áruházból. 

Android standard game mód 

A párosításhoz tartsa nyomva az X és MÓD gombokat 2 másodpercig (a 
MÓD gomb bal alsó sarkában található 3-as LED gyors villogásra vált). 
Telefonja/Tabletje/TV-je Bluetooth menüjében keresse meg a PG-9128 
eszközt és párosítsa azzal (az 3-as LED folyamatos világításra vált). Ha 
korábban már párosította eszközt Telefonjával/Tabletjével nyomja meg a 
MÓD gombot és a kapcsolat automatikusan létrejön. 

Ebben a módban olyan játékokkal játszhat, mint pl.: Fortnite, Implosion, 
Dead Trigger, Dead Effect, CS Portable stb.. 

Vezetékes mód 

A gamepad vezetékesen is csatlakoztatható Windows rendszerű PC-hez, P3 
/ N-S konzolokhoz és Android rendszert használó eszközökhöz. 

Ehhez tartsa lenyomva az R1 gombot és közben csatlakoztassa az USB 
kábel eszközéhez (1-es/3-as LED gyorsan villog). Sikeres csatlakozás 
esetén a 3-as LED folyamatos világításra vált. 

Alapesetben X-input 360 mód (XBOX 360 kontroller emulátor) került 
beállításra (3-as LED folyamatosan világít). D-input módra (Direkt input mód) 
váltáshoz nyomja meg a SELECT és START gombokat egy időben. 

Megjegyzések 

1. Ne tárolja nedves vagy magas hőmérsékletű helyen. 
2. Ne töltse közvetlenül tűz vagy hőforrás mellett. 
3. Ne szedje szét, ne próbálja megjavítani, mert az a garancia 

elvesztését vonhatja magas után. 
4. Óvja az ütődésektől, karcolásoktól. 
5. A kontroller beépített akkumulátort tartalmaz, ne dobja kommunális 

szemétbe 

Ez a haszﾐálati útﾏutató a WPOWER®Huﾐgary Kft. tulajdoﾐát képezﾐi és 
szerzői jog védi. 

A WPOWER® Huﾐgary Kft. előzetes írásbeli eﾐgedélye ﾐélkül ﾐeﾏ 
ﾏásolható, sokszorosítható seﾏ elektroﾐikusaﾐ, seﾏ papír alapoﾐ, seﾏ 
részbeﾐ, seﾏ egészbeﾐ. 

A haszﾐálati útﾏutatóbaﾐ található adatok, leírások a terﾏék gyártójától 
(Shenzhen Ipega Electronic Technology Co., Ltd.) szárﾏazﾐak, azok 
poﾐtosságáért és valóságtartalﾏáért a forgalﾏazó WPOWER® Huﾐgary Kft. 
seﾏﾏilyeﾐ felelősséget ﾐeﾏ vállal. 


