
                    Telecomanda universala Gamepad cu Bluetooth 

Va multumim pentru cumpararea produsului! 

Acesta este un Bluetooth portabil care poate fi folosit la telefoane mobile,MID,TV box,smart TV,PC si multe altele. 

Poate fi folosit ca si gamepad,mouse fara fir,control pentru muzica ,pagina e-book,prezentare PPT etc.suporta iOS,Android,Windows. 

Nota importanta:produsele pot fi schimbate fara nici o notificare.Acest produs urmeaza un anumit standard, produsele contrafacut nu sunt premise. 

Instructiuni de operare: 

1. Pornire:apasa START pana se aprinde LED-ul (2 secunde). 

2.Oprire:apasa START pana se stinge LED-ul(5 secunde). 

Daca nu este conectat la Bluetooth dupa 5 minute, aparatul se va inchide automat;daca este conectat la Bluetooth dar nu este conectat la un sistem de 

operare,aparatul se va inchide dupa 60 minute. 

3 Conectare: dup ce porniti aparatul ,indicatorul LED la licari,aparatul va intra in legatura Blutooth automat pentru a gasi adresasi numele aparatului (MOCUTE-

036_xx-xxx), dupa care se poate conecta. Dup ce se va conecta cu success indicatorul LED se va inchide. 

La urmatoarea deschidere se va conecta la ultimul aparat conectat.In modul de inchidere apasati START (peste 8 secunde),LED-ul va licari, dupa care intra din nou in 

modul cautare si nu se mai poate concta automat la ultimul aparat . 

4.Modul cheie:intoarce aparatul pe martea cu cheia(cheia”KEY” este pe spate)aparatul se poate manevra cu o singura mana. 

4.1 Muzica: 

Dupa ce te conectezi cu Bluetooth, deschide player pentru muzica (cum ar fi player-ul de la Samsung),puteti folosi aparatul pentru a pune pauza,schimbarea melodiei. 

Exista diferente in functie de sistemul telefonului: pentru iOS B este mute,pentru android B deschide camera. 

4.2 Operarea diafragmei: 

Pentru mobilele cu iOS apasa X pentru diafragma; Samsung cu android apasa B pentru diafragma. 

Apasa butonul de volum pentru a ajusta claritatea;pentru Android, intra in setarile camerei,seteaza butonul de volum sau scaneaza codul de bare pentru a descarca 

softul pentru camera Zhuzilin. 

4.3 Setarea cu Mouse(doar pentru Android) 

Atunci cand controlarul este in mizica,apasa pe select,Joystick-ul se poate schimba in functia de mouse,START este pentru a confirma mouse-ul.Apasa SELECT din nou 

pentru a schimba modul muzica. 

Funcie meniu:apasa X si A in acelasi timp,apoi schimba catre meniu. 

4.4 EBook functia Flip: 

In iREADER : foloseste volumul + pentru a intoarce pagina in sus sau in jos;In Kindle sau iOS, folosestemodul joc pentru a intoarce pagina. 

5.Functia GAME:Selecteaza modul GAME (exista un “GAME” pe spate),acum aparatul se foloseste cu doua maine pe orizontal. 

5.1 Functia GAME in Android: 

In meniu,daca joystic-ul poate misca cursorul,cheia A este pentru confirmare,cheia B este pentru a te intoarce,asta inseamna ca mobulul dumneavoastra suporta 

gamepad standard international,descarca jocuri  si joaca direct(daca nu poti deschide vezi partea 6,Android MTK operatiune mobil). 

Descarcare jocuri,foloseste softull RQ pentru a scana codul RQ (sau intra pe http://www.migamepad.com) 

Pentru a intra in MIGAME centru de descarcare ,poti descarca aplicatia ZHUZILIN .MIGAMEPAD au toate jocurile pentru gamepad si suporta 

NES/GB/GBC/SFC/SMD/GBA/N64/MAME/PS jocuri.Puteti descarca simulator BIN fisiere ale jocurilor in foldarul mobilului,apoi poti folosi programul MIGAMEPAD 

pentru a deschide lilele jocului,cum ar fi :Super Mario, Metal Slug,Sangokushi si multe altele.Jocurile android sunt pentru gamepad,descarca astfel de 

jocuri,conecteaza  Bluetooth si deschide cu gamepad(schimba butonul lateral in modul “game”),tipurile de jocuri sunt :Eternity Warriors 2, FIFA 15 si multe 

altele.(unele jocuri trebuiesc setare pentru a folosi controlarul gamepad) 

Combinatia de chei pentru jocuri vechi:L1=X+A, R1=Y+B, L2= SELECT+X , R2=SELECT+Y joystick dreapta=joystick stanga+ SELECT. 

5.2 jocuri iOS: 

Descarcare jocuri: intra in magazinul iOS sau magazine Aple, cauta “icade”, dupa care poti gasi jocuri iCade care suporta gamepad, descarca si instaleaza Akane Lite, 

Brotherhood, TTRPremium si multe altele. 

Inainte de a juca selecteaza tastatura in engleza pentru a avea acces la litere . Conecteaza-te cu bluetoothsi intre in jocuri care pot fi jucate(unele jocur trebuiesc 

setare cu iCade pentru a juca) 

Combinatii de chei : L1=X+A , R2=Y+B 

6.Operatiune Android MTK:  

Precum versiune Redmi 3G, Huawei Honor3x,CoolPAD,Zhongxing,aceste modele vechi folosesc MTK CPU, din cauza ca MTH nu sunt compatibile,nu au support pentru 

gamepad-urile international.Prin conectarea standard Android pot aparea problem.Setam modelele MTK pentru a suparta jocuri MIGAMEPAD. 

6.1 MTK modul de deschidere : cand este deschis apasa Y apoi apasa START in acelasi timp pana cand LED-ul rosu se aprinde, aparatul sa seschis cu success. 

Specificatia produsului 

Obiectul SPEC 

Marime 78mmx33mmx13mm 

Protocol Wireless wireless 3.0 Compliant 

Distanta Wireless                           2-10 metri 

OS Android/iOS/PC 

CPU ARM968E-S Core  

Bateria Reincarcabila litiu 3.7V 

Timp de mers intre 20-40 ore 

Curent in mers 0.5-8mA 

Current in asteptare 0.5-1mA 

Current la incarcare 5V<200mA 

Curent de inchidere <20uA 

http://www.migamepad.com/

