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Aplikační instrukce: 

Uživatelský manuál 
PG-9057 

1. Děkujeme za zakoupeni iPEGA Bluetooth Gamepad Gun {Phantom Shox Blaster). 
2. Gamepad podporuje hra ní her pomocí Bluetooth na zařízeních Android/ telefonech, tabletech, 
TV box, Smart TVNR, iOS/ telefonech, tabletech, Win7/Win8/Win10 PC. 
3.Jednoduchá klávesa pro připojení Bluetooth. Rychlé a výchozí připojení Bluetooth získáte rychlým 
posunutím na odpovidajici stranu systému. 
4. Funkce detekce baterie. 
S. Tato jednotka simuluje pYebíjenfv pfestfelkách s funkci vysunutí a výměnou nové kazety. 
To funguje po stisknutí klávesy (L2). 
6. Tento produkt je navržen s ergonomickou konstrukci, komfortním pocitem v rukou a ví bracemi. 
Vytvořeni vzrušen i z autentické přestřelky. 

- Vzhledem k tomu, že oficiální herní platforma může dostat software upgrade nebo zdrojový kód 
změn atd, mohou tyto faktory ovlivnit hraní a některé hry nelze přehrát nebo spojit s vaším 
gamepadem. Naše společnost iPega nenese žádnou odpovědnost a vyhrazujeme si právo na 
konečnou interpretací. 

Instrukce pro funkce tlačítek: 

D-pad 

Left 3D and press 
downward as L3 key 

lndicators for charging (Indikátory stavu baterie) 
battery level and model 

SELECT 
START 

Check baltery level (7,iištění stavu baterie) 

_ _L.--J-�.r-=-'--.=.,, ''" ___ Righl 30 and press 
,�;é��=====;;{-1 ,:: downwerd as R3 key 

ABXY Actlon t>utton 

Toggle Swltch for 
ccmverskm to 
Android/IO$ model 
(Piep;nsč AndroidliOS) 

Parametry 

Název zařízení: Phantom Shox Blaster Bluetooth Game Gun 
Kód zaffzen l:PG-9057 
Pracovní napětí: DC3. 7V 

Pracovní proud: 30mA 
Doba nepřetržitého hraní: nepřetržité hraní bez vibrací: 12H 
nepřetržité hraní s vibracemi: 6H 
Vstupní napětí/ proud: DCSV / sSOOmA 
Bluetooth vzdálenost přenosu: � BM 
Kapacita baterie: 4-00 mAh 
Zarovnání: 45 až 95 mm (maximální podponu: 6 palců) 
Pohotovostní doba: až 30 dnů na jedno nabití 

Instrukce 

Android syslem 
CIIAndroid 

Hl D režim(GamePad) 

Bluetooth párovací tlačítka Stiskněte tlačítko 

HOME na3s. 

lndik/itory LED1.LED2 

Režim 
Klávesnice/mvli 

A+Home 

LED1.LED2 

Poznámka Volně dynamický rychlý plechod do režimu myši z režimu HID 

íOS syslem 
iOS a:::::) 

iCade Mode 

Bluetooth B+Home 
párovací tlačítka 

Indikátory LED3.LED4 

Poznámka Výchozí Anglická klávesnice 

Android Game Center 

Windows syslem 
c:aAndroid 

HID Mode(GamePad) 

Stiskněte tlaZítko 

HOMEna 35. 

LED1.LED2 

Pokud není funkce Bluetooth pro PC, 
je třeba dokoupit. 

�-
Naskenujte QR kód pro stažení Android Game Center. Octopus Driver 

Pouze uživatelé Android systému. 

Použití ve VR 

Wearing Skelch Map 

Vložte váš telefon do VR Brýlí Telefon +VR Můžete používat 

Instrukce pro VR pro zařízení se systémem Android. 

1. Přesuňte přepínač Android/ iOS do umístění Android. Obr.1. 
2. Stiskněte tlačítko HDME po dobu 3 sekund. Indikátory LED1 a LED2 budou rychle blikat. Obr.2, 
3. Dtevfete Bluetooth v zafízení Android a zvolte vyhledávání. 
4. Vyhledejte narízení .PG-9057" a spárujte. 
S. Pokud je po připojení nastaven režim Hl D, LED 1,LED2 bude svítit. Obr.4. 
6. Stáhněte Mojing VR z Android Play Stare. Poté stáhněte hry z aplikace Mojing, například Zombie Rghtl 
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Instrukce pro VR pro zařízení se systémem iOS. 

1. Nascavte vstupní metodu klávesnice telefonu jako anglický vstup. 
2. Přesuňte přepínač Android I iOS do umístění iDS. Obr.1. 
3. Když je puška vypnutá, stiskněte tlačítko B+ HOME po dobu 3 sekund. Indikátory LED3 a LED4 
budou rychle blikat. Obr.2. 
4. Dtevrete Bluetooth v zarlzenl iOS a zvolte vyhledávání. Vyhledejte naflzenl .PG-9057" a spárujte. 
Obr.3. 
5. Po pfipojení bude LED3 a LED4 svítit. Ot>r.4. 
6. Podporováno může být iOS zařízení bez jail-break. Stáhněte Mojíng VR z APP Stare. 
Poté stáhněte hry z aplikace Mojing, například Zombie Fight. 
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Instrukce pro zařízení Android bez VR 

*Podporuje většinu her. Nebo můžete naskenovat QR kód pro stažení Android Game Center 
a stáhnout hry zde. 

1. Přesuňte přepínač do umístění Android. Obr.1. 
2. Stiskněte tlaťítko HOME po dobu 3 sekund. Indikátory LED1 a LED2 budou rychle blikat. Obr.2. 
3. Otevi'ete Bluetooth v zalízeni Android a zvolte vyhledávání. 
4. Vyhledejte nařízení .PG·905r a spárujte. Obr.3. 
5. Po připojeni bude LED1 ,LED2 svítit. Obr.4-
6. Herní puška je připravena pro hraní vašich oblibených her. 
7. Podporuje převážnou většinu her z obchodu Google Play, například: 
1. Shadowgun2. Modem Warfare 5 3. Cali of duty 4. Dead Trigger 5. CS 6. Overkíll 

Pic 1 

Pic2 Pic 3 

8 Pic 4 

• 
I I�] 'f' [I 

BIUl!'tooth i 

"'" . 

* t;)M"-.c:11DQ I) 

() .,.._,,, * 

o __ I) 
Cl �Pl'.Ali\D1� 

·�� -Ill.tf·--·-

-...---

Instrukce pro zařízení iOS bez VR 

Podpora iOS zanzenl bE!Z jail-break. Můžete hrát hry, které SE! stáhnou z Apple StorE!. 
Vyhledejte "iCade" v APP Stare a zobrazí se množství iCade her pro hraní. 

1. Nastavte vstupní metodu klávesnice telefonu jako angliclqvstup. Obr.1. 
2. tiskněte tlačítko B+ HOM E po dobu 3 sekund. lndi kátory LED3 a LED4 budou rychle blikat. Obr.2. 

1 3. Otevfete Bluetooth v zarrzení ros a zvolte vyhledáváni. Vyhledejte narrzení „PG-9osr a spárujte. Obr.3 
4. Po připojení bude LED3 a LED4 svítit. Obr.4. 
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Podpora her v režimu iCade: 

Akane the Kunoichi Lil1>-haruneko 
Temple Run-lmangi Studios, LLC 
Rush city-Acceleroto 
Iron Frost-YOMEN, inc. 
Recess Riat-Deceased Pixel LLC 
Super Mega Worm Lite · Deceased Pixel LLC 
Emerald Mina - Les Birc 
Guns n'Bottles · lvanovich Gamas 
Danmaku Unlimited 2 lite - Bullet Hell Shump 
qub · Andrew Brinkhaus 
Alien Annihilation-Free retro - space shooter 
Heli Apps 

Bullet Hell lnfinite · Nicolas Bevillard 
Retro Dust-Classic Arcade - Asteroids Vs 
lnvaders 
RI Produciions 
J-Werewolf LITE - Daniel Novais 
Recess Rial Lite - Deceased Pixel LLC 
Space lnvarsion FREE • ma�yn lear 
Vector Star Brawl · Jorga Arroyo 
The lnvaders - RI Productions 
Towerman - Tomek Szczepanski 
Bunny Leap - John Ca�yle 

Připojení pomocí Bluetooth k PC 

1. Přesuňte přepínač Android/ iOS do umístění Android. 
2. Vlofie příjímač Bluetooth 4.0 {není součástí balenO do 
portu USB v počítači. 
3. Stiskněte tla6tko HOM E po dobu 3 sekund. Indikátory 
LED1 a LED2 budou rychle blikat. 
4. Po připojení bude LED1,LED2 svítit. 
Viz uvedený návod k obsluze níže 
1 . Vložte prijímač Bluetooth 4.0 {není součástí balenQ do 

(liil°':: 81uetoo1h Dongle 
'- ..• / 

portu USB v počítači. Systém Windows (Win7 nebo vyššij automaticky nainstaluje požadovaný ovladač. 
2. Po úspěšné instalaci ovladače se v pravém dolním rohu počítače zobrazí ikona zařízení Bluetooth. 
3. Plesuňte myš na ikonu zafízení Bluetooth a klikněte pravým tlačítkem myši. Vyberte možnost 
npřidat zařizenr•. 
4. Po zvohmí "Pi'idat zaflzenť bude možné v dialogovém okn� vyhl<>dat ikonu zafízení PG-9057. 
S. Klikněte na "Další krok" a vyberte "Nepoužívat kódy pro párovánr•. Po ověření bude automaticky 
přidáno do počítače, coi ukazuje, že připojení Bluetooth je úspěšné. Po úspěšném připojení bude 
LED2 svítit. 
6. Je to režim D_INPUT v režimu Bluetooth a podporuje přehrávání her běžících jako simulátory. 

Připojení pomocí kabelu k PC 

Doporučená konfigurace počítačového hardwaru: WIN 7 a vyšší systém I 4GB nebo více paměti/ SOOGB 
pevný disk/ CPU 3.0GHz dual-core / AMD FirePro W2100 a vyšší grafiky. 

1. Přesuňte přepínač Android/ iOS do umístění Android. 
2. Pfi pojte herní pušku k počítači pomoci datového kabel u Micro USB (není součásti balenQ. 
Proběhne automatická detekce a přípojení bez nutnosti instalovat ovladač! 
3. Výchozí Je režim X...JNPUT pod kabelovým pflpoJenrm. 

Instrukce v režimu PC Game Mode 

Abychom zvýšili herní zážitek z používáni sniperové pušky v PC zařízeních, doporučujeme použít PC 
verzi hry Counter-Stri ke a CrossFire v režimu Klávesnice I myš. 
Níže je uvedena srovnávací tabulka funkcí kláves používaných ve výše uvedených hrách 
sniper game gun: 

Game gun Funclion Keys in Keyboard/Mouse Mode Corresponding Funciion Keys. 
A key 1 (Toggle to main weapon) 
8 key 2 (Toggle to secondary weapon) 
X key 3 (Toggle to weapon close to 1he body) 
Y key 4 (Toggle to throwing a grenade) 
L 1 key 5 (Toggle to C4 grenade) 
R1 key Mause right key {Special functions of weapons) 
L2 key R (Load bullet) 
R2 1<ay Mouse tel! key (Shoot) 
SELECT key Shilt (Slow walk) 
START key Space (Jump) 
L3 key G (Abandon weapon) 
R3 key E (Disable grenade) 
D-pad lett B (Toggle backpack) 
O-ped nght ALT (Check on special mission) 
D-pad up Q (Toggle betwaen weapons) 
D-pad down Ct� (Squat down) 
Left 3D Joystick let! A (Move 1o the left direction) 
Left 3D Joystick righl D (Move to 1he righl direction) 
Left 3D Joystick up W (Move to the front direction) 
Left 3D Joystick down S (Mova to the rear diraction) 
Righl 3D Joystick left MOUSE X- (Visual angle moving to 1he left) 
Right 3D Joystick right MOUSE X+ (Visual angle moving to lha right) 
Right 3D Joystick up MOU SE V- (Visual angle moving upj 
Right 3D Joystick down MOUSE V+ (Visual angle moving do1M1) 
Windows HID Mode (D_INPUT Mode): 
1. Between HID mode and keyboard/mouse mode, you can dynamically loggie between them. 
2. ln the HID mode (D_INPUT mode), it will support gam es under the HID mode. 

Funkce vibrací motoru: 

1. Tato zařízeni je vybavené funkcí vibrací motoru. 
Po Bluetooth spojení a vstupu do hry stiskněte jednou tlafitko 
pro ovládání výkonu motoru, abyste aktivovali vibrační funkci 
motoru. Tato funkce bude po dalším stisknuti vypnuta. 
2. Motor začne vibrovat stiskem tlačítka Trigger R2 a zastaví se 
po uvolněni. 
3. Funkce tlačítka Trigger se liší v závislost i na hře. Chcete-li vibraci 

aktivovat stisknutím tlat
í

tka Trigger R2. nastavte funkční tlačítko 
herního ovladače jako klávesu R2. 

Nabíjeni/ režim spánku/ funkce probuzení/monitorování výkonu baterie 

1. Během nabíjení budou indikátor\ LED1, LED2, LED3 a LED4 soutasně blikat. Když dojde k 
nabití baterie, světla se vypnou. 
2. Režim spánku/ probu2enf: Puška se aucomaticky vypne po 5 minutách nefinnosti. Pokud 
potřebujete zařízeni probudit, sti skněte tlačítko HOM E a zařízení můžete znovu použít. 
3. Zobrazení slabé baterie: indikátor bude blikat. 
4. Tento výrobek má funkci monitorování baterie. Po stisknuti tlaťítka pro monitorování napájení 
baterie: rozsvítí se červené LED1, když je napětí baterie mezi 10-25%. 
Pokud Je baterie na bitá na 25-50% tervené LED1 a LED2 b�de svítit. 
Pokud Je baterie na bitá na 50-75% červené LED1, LED2, 
LED3 bude svítit. Pokud je baterie nabitá na 75-100% červené 
LED1, LED2, LED3 a LED4 bude svítit. 

Poznámky 

1. Neskladujte tento produkt ve vlhkém nebo velmi horkém prostředí. 
2. Neházejte, nerozebírejte ani nijak neničte tento produkt, abyste předešli poškozená produktu. 
3. Produkt má vestavěné baterie, neprovádějte výměnu baterie samí. Nevyhazujte je s běžným odpadem. 
4. Nenabíjejte ovladač v bl izkost i horkých zařízení nebo míst. 
5. Neautorizovaný zásah do zařízení muže ovladač poškodit a ztrácíte tím záruku. 

1Pega and ePega trademarks all belong to PEGALIMITED. 

Patent NO.: ZL201530210413.B 

Upozornění
Pokud všeobecné podmínky vydavatele hry zakazují používání
ovladačů a softwaru, které by způsobily zvýhodnění nad ostatními hráči,
vystavujete se riziku zablokování přístupu do hry.


