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OHUTUSJUHISED

Lugege see kasutusjuhend läbi ja hoidke see edaspidiseks 
kasutamiseks alles. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on 
põhjustatud toote ebaõigest käsitsemisest ja kasutamisest.

• Kaitske seda seadet äärmuslike temperatuuride, soojusallikate ja 
otsese päikesevalguse eest. Ärge jätke seadet vee või niiskuse 
kätte ega paigaldage seda tugeva magnetvälja lähedusse. Ärge 
käsitsege seda seadet märgade kätega.

• Seadme kasutamise ajal on soovitatav mitte süüa ega juua. 
Nuppude alla sattunud toidujäägid võivad põhjustada probleeme 
töös või kahjustada seadet.

• Ärge kasutage seda seadet, kui see on kahjustatud.
• Vältige seadme kukkumist maapinnale või tugevat lööki.

• Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebaõigest 
kasutamisest ja käsitsemisest või mehaanilistest kahjustustest.

• Tootja ei garanteeri ühilduvust kõigi välisseadmetega.

• Ärge võtke seadet ise lahti ega parandage seda. Seadme sees ei 
ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Kahjustuste korral võtke 
kontrollimiseks või remondiks ühendust volitatud 
teeninduspunktiga.

• Puhastage seadet pehme, kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage 
selle seadme puhastamiseks keemilisi aineid.
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TOOTE KIRJELDUS

1. D-padi
2. L1, L2 nupud
3. HOME nupp / LED indikaatorid
4. SELECT nupp
5. START nupp
6. R1, R2 nupp
7. Analog nupp
8. Function nupud
9. Laadimispesa
10.Reset nupp
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KASUTAMINE

Ühendamine

Juhtmevaba

Android- ja iOS-süsteemidega seadmed (iOS 13.4 ja vanemad) 
saavad kontrolleriga juhtmevabalt ühenduse luua. Lülitage 
välisseadme Bluetooth sisse ja veenduge, et see oleks 
sidumisrežiimis. Vajutage kontrolleri nuppu HOME ja veenduge, 
et see on õiges sidumisrežiimis (vaadake allolevat loendit). Avage 
välisseadmes Bluetoothi sidumise menüü ja valige KOM1180.

• Kui LED-indikaator vilgub kiiresti, on see sidumisrežiimis.
• Kui LED-indikaator vilgub aeglaselt, loob kontroller ühenduse 

viimati seotud seadmega.
• Sidumisrežiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all nuppe 

vastavalt välisseadme režiimile.
• Pärast ühendamist süttib LED-indikaator 3 (Android) või 4 (iOS).

Tähelepanu! Tootja ei garanteeri ühilduvust kõigi mängude ja 

välisseadmetega.

Juhtmega ühendus

Arvutid ja PS3 konsoolid ühendatakse kontrolleriga kaabli abil.

• Kontrolleri ühendamiseks arvutiga vajutage ja hoidke all nuppu 
R1, nuppu all hoides, ühendage microUSB-kaabel kontrolleri ja 
arvutiga. Pärast ühendamist vajutage ja hoidke all nuppe 
SELECT ja START, et lülituda Xinput ja Dinput režiimide vahel.

• Kontrolleri ühendamiseks PS3 konsooliga ühendage microUSB-
kaabel kontrolleriga ja konsooli USB-porti. Kontroller on 
kasutamiseks valmis.
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• Juhtmega ühendustes süttivad 3 ja 4 LED indikaatorid.

• LED-indikaator 4 näitab laadimisolekut. Laadimise ajal vilgub.
Pärast laadimist põleb indikaator ühtlaselt.

Kontrolleri režiimid
Kontrolleri režiimi muutmiseks vajutage ja hoidke kombinatsiooni 

2 sekundit all:

• iOS: HOME + Y
• Android: HOME + X
• Direct Play (PC / PS3): HOME + A

EESTI
Selle toote õige utiliseerimine
(Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed)

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes liigiti kogumissüsteemidega 
Euroopa riikides) See tootel või selle dokumentatsioonil olev 
märgistus näitab, et seda ei tohi selle kasutusaja lõppedes visata ära 
koos muude olmejäätmetega. Et vältida kontrollimatust 
jäätmekäitlusest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või 
inimeste tervisele, eraldage see teist tüüpi jäätmetest ja suunake see 
vastutustundlikult taaskasutusse, et edendada materiaalsete 
ressursside säästvat taaskasutamist. Kodukasutajad peaksid võtma 
ühendust jaemüüjaga, kust nad selle toote ostsid, või oma kohaliku 
omavalitsuse asutusega, et saada üksikasju selle kohta, kuhu ja 
kuidas nad saaksid selle toote keskkonnaohutuks ringlussevõtuks 
viia. Ärikasutajad peaksid võtma ühendust oma tarnijaga ja 
tutvuma ostulepingu tingimustega. Seda toodet ei tohi 
hävitamiseks segada muude kaubanduslike jäätmetega.

Valmistatud Hiinas tellijale LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. 
Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.
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