
Manual de utilizare TELECOMANDA JOYSTICK GAMEPAD Q2 ANDROID SI iOS PENTRU SMARTPHONE 
 
Pornire 
 
Apasati butonul “Power” pana cand ledul se va aprinde (aproximativ 2 secunde) 
Modul automat: Apasati tasta “A”, apoi “Power” pentru a-l porni, iar ledul va licari in culoarea albastra. Astfel va functiona in mod 
standard. 
Atunci cand este conectat cu Android se va afla in modul Android. Pentru a-l conecta cu iOS schimbati pe modul iOS iCade. 
Modul Android MTK: Apasati tasta “Y”, apoi “Power” pentru a porni, iar ledul albastru va licari. Acum se afla in modul Android. 
Modul Joc iOS: Apasati tasta “X”, apoi “Power” pentru a-l porni, iar ledul albastru va licari. Acum se afla in modul iOS. 
Atentie:  
Dupa ce utilizati un anumit mod, apasati tasta “Power” pentru a-l porni data viitoare. Daca doriti sa schimbati modul de utilizare, 
actionati in modul descris mai sus. 
 
Imperechere si conectare 
Dupa ce l-ati pornit, ledul albastru va licari, iar dispozitivul va intra in modul imperechere Bluetooth pentru a gasi adresa si numele 
dispozitivului (MOCUTE-050-XXX), faceti click si conectati-va. Atunci cand conexiunea se realizeaza cu succes, ledul se stinge. 
Ulterior, cand il veti porni, se va conecta automat prin Bluetooth cu ultimul dispozitiv cu care a fost conectat. Dupa pornire, apasati 
lung tasta “Start”, mai mult de 8 secunde, ledul va licari, apoi reveniti in modul de imperechere, iar astfel nu va mai fi conectat 
automat cu ultimul dispozitiv. 
 
Oprire 
Apasati lung tasta “Power”, iar ledul  va licari aproximativ 5 secunde; dispozitivul se va opri. 
Nota: Daca telecomanda nu se conecteaza cu celalalt dispozitiv Bluetooth dupa 5 minute, acesta se va opri automat. Dupa 
conectarea cu un dispozitiv Bluetooth, daca nu are loc nicio operatiune, gamepad-ul se va opri in 30 de minute. 
 
Jocuri 
 
Dispozitive Android Standard 
In meniu, daca tastele “A” si “X” functioneaza ca si tasta pentru selectare, iar tastele “B” si “Y” actioneaza precum  tasta “Back” 
pentru intoarcere, inseamna ca sistemul dumneavoastra Android suporta acest gamepad standard. Trebuie doar sa descarcati jocuri 
si sa va jucati (Daca acest lucru nu se intampla, efectuati operatiunile specifice versiunii Android MTK). 
Descarcarea jocurilor 
Scanati codul QR de pe manual (sau accesati site-ul http://www.migamepad.com) pentru a accesa centrul de descarcare 
MIGAMEPAD, apoi puteti descarca aplicatii “Newgame” sau “Migamepad”.  
Platforma Newgame: dupa ce accesati aplicatia Newgame trebuie sa verificati meniul, apoi sa accesati “gamepad management”. 
Daca s-a realizat conexiunea cu succes, puteti juca direct jocuri in centrul Newgames.   
Nota: Aplicatia Newgame se va conecta automat la pprotocolul Newgame, iar daca treceti la cealalta platforma de operare, apasati 
tasta “HOME” a telefonului mobil si iesiti din platforma Newgame. 
 Platforma Migamepad detine toate jocurile pentru gamepad si suporta majoritatea formatelor de jocuri. Utilizatorii pot, de 
asemenea, sa descarce fisiere BIN in folderul cu jocuri al telefonului mobil, iar apoi pot utiliza software-ul MIGAMEPAD pentru a 
deschide fisierul, chiar si in cazul jocurilor celebre precum Super Mario. 
Dispozitive Android MTK 
Daca apar probleme la conectarea cu dispozitive Android Standard, inseamna ca sistemul de operare este Android MTK. Acesta 
suporta jocuri MIGAMEPAD. In acest mod, tastele pot fi folosite pentru a seta jocul in functia PC. 
Mod Android/ iOS VR 
Mod indicat pentru aplicatiile VR. Tasta “A” este pentru accesare, “B” pentru intoarcere, “X” pentru meniu. Joystick-ul din partea 
stanga poate avea rol de cursor in meniul aplicatiei; atunci cand vizualizati clipuri video, in ceea ce priveste joystick-ul din partea 
stanga, tasta de sus este volum  +, cea de jos este volum -, stanga este pentru derulare inapoi, iar dreapta pentru derulare inainte. 
Mod iOS iCade  
Accesati APP Store sau alt magazin de aplicatii Apple, cautati “iCade”, apoi veti gasi jocuri pentru iCade suportate de gamepad. 
Descarcati-le si instalati-le. Inainte de a porni jocurile, setati tastatura in limba engleza (este posibil ca pentru unele jocuri sa fie 
nevoie de setare pentru a folosi iCade). 
Mod iOS NEWGAME 
Scanati codul QR de pe manual pentru a descarca aplicatia NEWGAME. Apoi puteti folosi gamepad-ul pentru jocurile din aplicatie. 
 
 
 

http://www.migamepad.com/


 
Functii suplimentare 
 
Dispozitive Android 
Dupa realizarea conexiunii Bluetooth, apasati tasta “MODE”. Apasati tasta “M” pentru mai mult de 3 secunde , iar ledul se va 
aprinde, pornind functia aditionala. 
Joystick dreapta = mouse 
L1/R3 =  tasta din stanga a mouse-ului 
R1 = tasta din dreapta a mouse-ului 
L2 = volum inferior 
R2 = Volum superior 
A/L3 = Enter 
B = inapoi 
Y = Home 
Daca deschideti player-ul audio sau video 
START = Play/Pauza 
Tastele sageata dreapta = urmatorul 
Tastele sageata stanga = anteriorul 
Tastele sageata sus = derulare rapida inainte 
Tastele sageata jos = derulare inapoi 
 
Dispozitive iOS  
Dupa realizarea conexiunii Bluetooth, apasand tasta “MODE”, va fi accesata functia NEWGAME. Apasati tasta “M” pentru mai mult 
de 3 secunde, iar ledul “Mode” se va aprinde si functia aditionala va porni.  
L2 = Volum inferior 
R2 = Volum superior  
B = Functia Home 
Daca porniti player-ul audio sau aplicatii video: 
START = Play/Pauza 
Taste sageata dreapta = urmatorul 
Taste sageata stanga = anteriorul 
Tastele sageata sus = derulare rapida inainte 
Tastele sageata jos = derulare inapoi 
Daca veti apasa din nou tasta “MODE”, ledul se va opri, la fel si functia aditionala. Atunci cand este conectat cu gamepad-ul, daca 
tastatura nu functioneaza, actionarea tastei “Mode” poate seta functionarea tastaturii, insa doar pentru dispozitive iOS.  
 
Incarcarea 
Produsul e prevazut cu baterie reincarcabila. Atunci cand aceasta este descarcata, ledul va licari rosu. Inserati cablul USB de 5V 
pentru a-l incarca. Ledul va continua sa fie rosu, dar se va stinge atunci cand bateria va fi complet incarcata.  
 
Nota: 
Daca din cauza unei accidentari dispozitivul nu se mai aprinde sau nu se mai inchide, introduceti un ac in lacasul pentru “Reset” (aflat 
langa portul MiniUsb, prin intermediul caruia se realizeaza incarcarea), iar gamepad-ul se va reseta. 
Daca nu se poate conecta, apasati tastele “B”+”Y”+”Power” pentru a-l porni sau opri, apoi porniti dispozitivul si conectati-va din nou. 


