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Nazwa produktu :  Pad kontroler do Gier Android
Model : Z268

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZENIA                                                                                 .  

Połączenie się z urządzenia z systemem Android 

Krok 1. Wyłącz gamepada. 

Krok 2. Długo naciśnij przycisk X i przycisk GEN GAME HOME na 3 sekundy, aż migają cztery diody LED,
a następnie zwolnij przyciski.

Krok 3. Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu z systemem iOS, urządzenie przeszuka sygnał 
Bluetooth gamepada. ● Wprowadź ustawienia telefonu - Bluetooth, włącz go. ● Można również 
przesuwać menu skrótów od góry lub od dołu ekranu, a następnie stuknąć ikonę Bluetooth, aby 
uruchomić. 

Krok 4. Wybierz "Newgamepad N1", aby się połączyć. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia iOS i 
gamepada GEN GAME S3 dioda LED 3 zaświeci się. 
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Inne formy połączenia

Podłączenie kabla USB Gamepad GEN GAME S3 obsługuje również połączenie kablowe USB. 
Urządzenia z Androidem, które wyposażają port USB lub obsługują funkcję OTG, mogą stosować ten 
rodzaj połączenia.

Połącz się z urządzeniem iOS 

Krok 1. Wyłącz gamepada. 

Krok 2. Długo naciskaj przycisk Y i przycisk GEN GAME HOME przez 3 sekundy, aż migają cztery diody 
LED, a następnie zwolnij przyciski. Połącz GEN GAME S3 z urządzeniem iOS 

Krok 3. Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu z systemem iOS, urządzenie przeszuka sygnał 
Bluetooth gamepada. 
● Wprowadź ustawienia telefonu - Bluetooth, włącz go. 
● Można również przesuwać menu skrótów od góry lub od dołu ekranu, a następnie stuknąć ikonę 
Bluetooth, aby uruchomić. 

Krok 4. Wybierz "Newgamepad N1", aby się 
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Pad może nie łączyć się się od razu z systemem urządzeniami Apple. Aby 
dokonać połączenia z systemem iOS należy wykonać czynność: jailbreaking. 
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