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  ترل از راه دور بلوتوثي همه كارهكن

  راهنماي كاربري

اين محصول يك كنترل بلوتوثي قابل حمل است كه قابل استفاده براي گوشي ! متشكريمبراي خريد محصولمان از شما بسيار 

اين كنترل مي . ، باكس هاي تلوزيوني، تلوزيون هاي هوشمند، كامپيوترهاي روميزي و مانند آن ها مي باشدMIDها موبايل، 

مورد ... تواند هم چنين به عنوان يك دسته بازي، ماوس بي سيم و كنترل موسيقي، كتابخوان الكترونيك، ويديوكنفرانس و 

  . ، آندرويد، ويندوز و مانند آنها سازگاري داردiOSمختلف مانند اين كنترل هم چنين با پلتفرم هاي . استفاده قرار گيرد

اين محصول مي توان بدون هيچ نشانه خاصي مورد تغيير و تصرف قرار گيرد، اما در نظر داشته باشيد كه اين : نكته مهم

  .محصول داراي حقوق انحصاري ثبت شده است و جعل آن قانوني نيست

  

  :دستورالعمل استفاده

 . نگه داريد) ثانيه 2چيزي حدود (ر ا تا زماني كه چراغ ال اي دي روشن شود  STARTدكمه  :كردنروشن  - 1

: توجه. نگه داريد) ثانيه 5چيزي حدود (ر ا تا زماني كه چراغ ال اي دي روشن شود  STARTدكمه  :خاموش كردن -2

خود بخود خاموش خواهد شد، و اگر دقيقه هيچ اتصالي با دستگاه هاي بلوتوث دار رخ ندهد، سيستم  5اگر پس از 

 . دقيقه خاموش خواهد شد 10پس از اتصال با دستگاه هاي بلوتوثي هيچ كاركردي مشاهده نشود، سيستم پس از 

پس از روشن شدن، چراغ ال اي دي چشمك زده و دستگاه شما به صورت خودكار وارد  :جفت شدن و اتصال - 3

و پس از پيدا شدن كليك بر خواهد شد  (SKB032A)اين كنترلحالت جفت شدن براي پيدا كردن آدرس و نام 

اگر جفت شدن و اتصال موفقيت آميز باشد، چراغ ال اي دي خاموش خواهد . روي آن اتصال را برقرار خواهد كرد

در راه اندازي بعدي كنترل، خود آن آخرين دستگاه بلوتوث دار جفت شده را پيدا كرده و به آن متصل خواهد . شد

ثانيه نگه داردي تا چراغ ال اي دي  8را براي بيشتر از  STARTه براي از كار انداختن اين حالت، بايد دكمه شد ك

 .چشمك زده و وارد حالت جفت شدن شويد و اتصال اتوماتيك را از آن جا غير فعال كنيد

اربري عمودي با يك دست، سوئيچ كنار كنترل را بر روي كليد قرار داده و كاربري دستگاه به صورت ك :حالت كليد - 4

 .درخواهد آمد

  : حالت موسيقي - 4- 1

پس از اتصال بوسيله بلوتوث، برنامه پخش موسيقي گوشي خود را باز كرده و بر روي دكمه پخش كليك كنيد، پس از آن 

ه باشيد توجه داشت. مي توانيد از اين كنترل براي كنترل پخش، توقف موسيقي، تعويض آهنگ و مانند آن استفاده كنيد

كه aكه با توجه به تفاوت نرم افزار و سيستم ممكن است تفاوت هايي در كاربري دكمه ها وجود داشته باشد، مانند دكمه 

  .به كار مي رود اما در آندرويد براي دوربين كاربري دارد iOSبراي بي صدا كردن در 

  



 

 

  : كاربري به عنوان شاتر - 2-4

، دكمه داراي همين نام بر روي كنترل را براي شاتر بزنيد، براي دستگاه هاي ساخت iOSبراي دستگاه هاي داراي پلتفرم 

را زده و براي فوكوس دكمه تنظيم صدا را بزنيد و براي ساير دستگاه هاي آندرويدي ابتدا  aسامسونگ آندرويدي دكمه 

باركد مربوطه را براي دانلود برنامه  وارد تنظيمات دوربين شده و دكمه تنظيم صدا را به عنوان شاتر انتخاب كنيد و يا

  . كه اين امور را تسهيل مي كند، اسكن كنيد Zhuzilinدوربين 

  ): فقط براي آندرويد( استفاده به عنوان ماوس - 4- 3

دكمه . را به صورت همزمان نگه داريدو پس از آن جوي استيك به عنوان ماوس عمل خواهد كرد Xو  STARTدكمه 

START  سپس فشردن همزمان دو دكمه . چپ را خواهد داشتكاربري كليكSTART  وa  به صورت همزمان كنترل را

اگر مي خواهيد هنگام روشن كردن دستگاه حالت ماوس به صورت پيش فرض وجود . وارد حالت موسيقي خواهد كرد

  .را همزمان بفشاريد Xو  STARTداشته باشد، مجددا دكمه 

  :كحالت ورق زدن كتاب الكتروني - 4- 4

ها از حالت  Kindleتنظيم صدا براي باال و پايين رفتن در صفحه و در  –و + در كتابخوان هاي الكترونيك، از دكمه هاي  

  .براي ورق زدن استفاده كنيد Gameبازي يا 

قرار داده و در اين حالت دستگاه كاربري  Gameسوييچ كناري كنترل را بر روي حالت  :يا بازي Gameكاربري  -5

 . استفاده افقي با هر دو دست را خواهد داشت

  : كاربري بازي در آندرويد -5- 1

كاربري دكمه كاربري دكمه بازگشت را  aكاربري دكمه تاييد و دكمه  Xدر منو، اگر جوي استيك كاربري نشانگر، دكمه 

. ي توان از حالت استاندارد بين المللي گيم پد اين كنترل پشتيباني كندداشته باشد بدين معني است كه دستگاه شما م

كه مربوط به كاربري  6در صورت عدم پشتيباني،  به بند . (پس بازي مورد نظر خود را دانلود كرده و راحت بازي كنيد

MTK آندرويد است مراجعه كنيد(  

و (  موجود بر روي بسته بندي استفاده كنيد QRي اسكن كد دستگاه خود برا QRبراي دانلود بازي، از برنامه اسكنر كد 

شويد،  Zhuzilinتا وارد مركز دانلود ) مراجعه كنيد GameMarket/112.124.19.238:8080://httpيا به وبسايت 

اين مركز بازي . يا برنامه بازي مستقل ديگري را دانلود كنيد و Zhuzilinكه از آن جا مي توانيد برنامه بازي مخصوص 

همه بازي هاي سازگار با گيم پد را براي دانلود داراست و از انواع بازي هاي 

NES/GB/GBC/SFC/SMD/GBA/N64/MAME/PS هم چنين كاربران مي توانند فايل هاي . پشتيباني مي كند

BIN  را براي پوشه بازي دانلود كرده و در آنجا بريزند، سپس بازي مورد نظر را با برنامهZhuzilin  باز كنند و بازي هاي

  . و مانند آن را با گيم پد سازگار كنند Metal Slug ،Sangokushiمعروفي هم چون سوپر ماريو، 

اين بازي ها را دانلود كرده، كنترل را . اني مي كنندبرخي از بازي هاي آندرويدي به صورت طبيعي از حالت گيم پد پشتيب

به وسيله بلوتوث به دستگاه خود متصل كنيد و در محيط كاربري بازي به صورت مستقيم از آن به عنوان دسته بازي 

 اين نوع بازي ها شامل) قرار دهيد Gameحتما توجه داشته باشيد كه سوييچ كناري را بر روي حالت . ( استفاده كنيد



 

 

در برخي از بازي ها نياز به استفاده از . (و مانند آن ها مي شوند Eternity Warriors 2 ،FIFA 15بازي هايي مثل 

  )گيم پد تنها حين بازي كردن مي باشد

  :تبديل دكمه هاي كنترل به دكمه هاي گيم پد به شرح زير است

START+a  به جايSELECT ،START+X  به جايL1مثلث ،+START به جاي R1 جوي استيك سمت چپ ، +

START  ،به عنوان جوي استيك سمت راستSTART+iOS+X به عنوان L2 ،START+iOS  به عنوانR2  

  : iOSحالت گيم پد براي  -2-5

را جستجو  iCadeشده و نام  iOSاپ استور اپل و يا هر فروشگاه برنامه براي دانلود بازي سازگار با اين كنترل، وارد 

كه سازگار با حالت گيم پد كنترل باشند را پيدا كنيد، آن ها را دانلود  icadeكنيد، پس از آن مي توانيد بازي هايي براي 

  . و مانند آن ها Akane Lite ،Brotherhood ،TTR Premiumمانند . و نصب نموده و سپس بازي كنيد

ود را بر روي انگليسي و توانايي درج حروف انگليسي قرار دهيد و قبل از شروع به بازي لطفا حالت درج صفحه كليد خ

برخي از بازي ها . ( پس از آن با بلوتوث كنترل همه كاره را به دستگاه خود متصل كنيد و وارد بازي شده و بازي كنيد

  .)هنگام بازي دارند icadeنياز به باز بودن و تنظيم 

  R1به جاي  START+، مثلثL1به جاي  SELECT ،START+Xبراي  STRAT+a: تركيب دكمه ها

 : MTKحالت كاربري گوشي هاي آندرويدي  - 6

ي هاي و گوش CoolPAD ،Zhongxingهواوي،  Honor 3Xشائومي،  Redmiگوشي  3Gمانند گوشي نسخه 

، آن ها نمي توانند از MTKاستفاده مي نمايند به علت ناسازگاري  MTKآندرويدي با استايل قديمي كه از پردازنده هاي 

به همين علت هم ممكن است مشكالت غير عادي حين استفاده از . توافق بين المللي استاندارد گيم پدها پشتيباني كنند

را كه  Zhuzilinبراي حل اين مشكل، ما بازي هاي . كنترل بلوتوثي همه كاره به عنوان گيم پد اين گوشي ها رخ دهد

MTK كند، انتخاب نموده ايم آن ها را پشتيباني مي.  

را هم زمان فشار  STARTدر حالت خاموش، دكمه مثلث را ابتدا فشار داده، سپس دكمه : MTKحالت روشن  - 6- 1

دفعه بعد، فشردن دكمه . داده  تا چراغ ال اي دي به رنگ قرمز درآيد و دستگاه به صورتموفقيت آميز روشن خواهد شد

START ه حالت به صورت خودكار كنترل را بMTK اگر مي خواهيد كه به حالت استاندارد آندرويد بازگرديد، . خواهد برد

  .را بفشاريد STARTو سپس  aدكمه 

با حالت استاندارد آندرويد مشابه است، تنها حالت  MTKدستورالعمل كاربري موزيك، ماوس و شاتر در حالت  - 2-6

را پشتيباني  Zhuzilinمي تواند حالت شبيه سازي  MTKالت كاربري به عنوان گيم پد است كه تفاوت وجود دارد و ح

  . بازي هاي آندرويد APKكند و نه حالت استاندارد 

در حالتي كم بودن عمر باتري، چراغ ال اي . محصول ما داراي باتري داخلي ليتيومي قابل شارژ مجدد است:شارژ - 7

به رنگ  MTKندارد به رنگ قرمز و در حالت كه در حالت استا( دي نشانگر شارژ به صورت چشمك زن در مي آيد

. ولتي يو اس بي را متصل كنيد تا چراغ ال اي دي نشانگر شارژ روشن شود 5براي شارژ لطفا پورت ). آبي است

 .زماني كه شارژ مجدد موفقيت آميز انجام شود، چراغ ال اي دي شارژ خاموش خواهد شد

 



 

 

  :توجه

وقتي به صورت تصادفي امكان راه اندازي مجدد و يا خاموش كردن دستگاه وجود نداشت، از سوزن براي زدن دكمه  .1

 . در پشت دستگاه استفاده كنيد Resetراه اندازي مجدد يا 

اگر دستگاه در حالت جفت شده قرار دارد و نمي توانيد به دشتگاه مورد نظر متصل شويد، جفت شدن را متوقف  .2

 .دوباره متصل شويد و دستگاه را راه اندازي مجدد نمودهكرده، 

  

  مشخصات محصول

 آيتم مشخصات

  اندازه  ميلي متر 73×31×13

  پروتوكل بي سيم  3.0سازگار با بلوتوث نسخه 

  فاصله بي سيم  متر 10تا  2

iOSسيستم عامل  ، آندرويد، ويندوز  

ARM968E-S Core پردازنده  

ميلي  180مجدد باتري ليتيومي قابل شارژ 

  آمپر ساعتي

  باتري

  زمان كاربري  ساعت 40تا 20حدود 

  جريان كاري  ميلي آمپر 8نيم تا 

  جريان در حالت آماده به كار  نيم تا يك ميلي آمپر

  جريان در حالت شارژ مجدد  ميلي آمپر  200ولت و كمتر از  5 

  جريان در حالت خاموش  ميكرو آمپر 20كمتر از  

  

  

  


