
iPega Gamepad Direct-Play Mode 
predvolené nastavenie na zariadeniach 

iOS / Android



Predvolené nastavenie režimu priameho hrania na zariadeniach so systémom iOS / Android

Zariadenie iOS: Stlačte a podržte tlačidlá "Y + HOME" 

na iPega gamepadu, Otvorte bluetooth na svojich 

zariadeniach, vyhľadajte "Model Gamepad" (PG-9121) 

Pripojte ho.

Zariadenie so systémom Android: Stlačte a podržte 

tlačidlá "A + HOME" na iPega gamepadu, Otvorte 

bluetooth na svojich zariadeniach, vyhľadajte "Model 

Gamepad" (PG-9121). Pripojte ho

Zmeňte prednastavenú hru stlačením tlačidiel na gamepadu:

HOME+UP：PUBG Mobile;  HOME+RIGHT：Arena of Valor 

HOME+DOWN：Mobile Legends;       HOME+LEFT：Knives Out



Predvolené nastavenie režimu priameho hranie na zariadeniach so systémom iOS / 
Android

Predvolené herné tlačidlá pre PUBG Mobile &

Knives Out podľa obrázku

Poznámky:

Pri používaní tohto výrobku umiestnite zariadenia 

vodorovne. A uistite sa, že je tlačidlo HOME vpravo. 

Obnovte predvolené nastavenia herných tlačidiel. 

Ďalšie kroky nájdete uvedené na nasledujúcej stránke

Zmeňte prednastavenú hru stlačením 

tlačidiel na gamepadu:
HOME+UP：PUBG Mobile;       

HOME+RIGHT：Arena of Valor HOME

+DOWN：Mobile Legends;      HOME

+LEFT：Knives Out



* Ak ste predtým zmenili herné tlačidlá, urobte reset herných tlačidiel
1. Otvorte "Nastavenia" v hre a 
zadajte rozhranie "Vlastné"

Krok 2 Kliknite na tlačidlo "Reset", uložte ho a 
ukončite

Predvolené nastavenie režimu priameho hranie na zariadeniach so systémom iOS / 
Android

Zmeňte prednastavenú hru stlačením tlačidiel na gamepadu:

HOME+UP：PUBG Mobile;  HOME+RIGHT：Arena of Valor 

HOME+DOWN：Mobile Legends;       HOME+LEFT：Knives Out



Zmeňte prednastavenú hru stlačením tlačidiel na gamepadu:

HOME+UP：PUBG Mobile;  HOME+RIGHT：Arena of Valor 

HOME+DOWN：Mobile Legends;       HOME+LEFT：Knives Out

Herné akcie Gamepad Herné akcie Gamepad Poznámky
Pohyb smerom ľavý joystick TP R1+L1
Zmena výbavy Hore D-pad ↑ Zotavenie R1+L2
Zmena výbavy Nadol D-pad ↓ Summoner Spells R1+R2
Pridať zručnosť 1 D-pad ← Mapa Right joystick
Pridať zručnosť 2 D-pad → Útok R1+X
Pridať zručnosť 3 R3 Ústup R1+Y
Normálny útok A Zhromaždiť R1+B
Zvrhnutie veží B Otvorenie obchodu R1+D-pad ↑
Pridanie nože X Zdvihnúť objekty R1+D-pad ← Border Chicken 

games modeAgainst information Y Salve R1+A
Zručnosť 1 L1 Backpack R1+D-pad ↓
Zručnosť 2 L2 Map R1+D-pad →
Zručnosť 3 R2

 Arena of Valor & Mobile Legends predvolené herné tlačidlá, ako je zobrazené nižšie: 

Predvolené nastavenie režimu priameho hranie na zariadeniach so systémom iOS / 
Android



Ako obnoviť herné tlačidlá 
pomocou aplikácie ShootingPlus 

V3 APP Na
zariadeniach so systémom iOS

Youtube guide video: https://www.youtube.com/watch?
v=DeQQ0DPdtHQ 



Ako používať aplikáciu ShootingPlus V3 APP na zariadeniach so systémom iOS

Krok 1 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu "ShootingPlus V3" APP z 

obchodu APP Krok 2 Otvorte aplikáciu "ShootingPlus" APP, môžete 

vidieť, že existuje veľa hier, ktoré majú prednastavená tlačidlá, ktoré 

možno stiahnuť do gamepadu. Po stiahnutí, kliknite na "V3" 

vyskakovacie okno, "Vyberte" herné tlačidlá v aplikácii alebo stlačte 

tlačidlá na gamepad zmeniť herné tlačidlá.



Ako používať aplikáciu ShootingPlus V3 APP na zariadeniach so systémom iOS

Na nastavenie herné tlačidlá, postupujte nasledovne:

2. Otvorte Shootingplus App, kliknite na "V3" 
vyskakovacie okno, Dlhé stlačenie prázdne 
oblasti, Načítať screenshot pre herné tlačidlá

Krok 1 Získajte Screenshot z hry

   (Pre PUBG kliknite na "Setting" -----

"Control", zadajte "Customize" interface)



Ako používať aplikáciu ShootingPlus V3 APP na zariadeniach so systémom iOS

Krok 3 Kliknite na "NEW", všetky tlačidlá hry budú jasné a stlačte tlačidlo na 
gamepadu a pretiahnite ich do správnej polohy, potom čo sú všetky tlačidlá hry 
nastavená, uložená a ukončená.

Krok 4 Otvorte hru, užite si to!



Ako obnoviť herné tlačidlá pomocou 
aplikácie ShootingPlus V3 APP Na 
zariadeniach so systémom Android

Youtube guide video: https://www.youtube.com/watch?v=DeQQ0DPdtHQ 



Ako používať ShootingPlus V3 APP na zariadeniach Android

Krok 1 Prevzatie a inštalácia aplikácie "ShootingPlus V3" z obchodu Google Play, 
Otvorte aplikáciu "ShootingPlus" APP, aktivujte plávajúce okno, povoľte vykreslenie 
cez iné aplikácie

Krok 2 Môžete vidieť, že existuje veľa hier, ktoré majú prednastavené tlačidla, ktoré možno 

stiahnuť do gamepadu. Po stiahnutí, kliknite na "V3" vyskakovacie okno, "Vyberte" herné 

tlačidlá v aplikácii alebo stlačte tlačidlá na gamepad zmeniť herné tlačidlá.



Ako používať ShootingPlus V3 APP na zariadeniach Android

Pokiaľ chcete nastaviť herné tlačidlá, postupujte podľa nasledujúcich krokov: 1. Otvorte 
hru, kliknite na vyskakovacie okno "V3", vyberte "Zvoliť" tlačidla prednastavené hry v 
aplikácii.



Ako používať ShootingPlus V3 APP na zariadeniach Android

Krok 2 Ak chcete nastaviť všetky tlačidlá podľa 

svojho zvyku, kliknite na tlačidlo "NEW" (Nové), 

všetky tlačidlá hry budú jasné a stlačte tlačidlo na 

gamepadu a pretiahnite ich do správnej polohy, 

potom čo sú všetky tlačidlá hry uložená, zatvorte.

Krok 3 Otvorte hru, stlačte "SELECT" na 

gamepadu, objaví sa herné tlačidlá, 

užite si hru!




