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A: Temel fonksiyonlar 

a: Bu JOYPAD 2 bağlantı modunu destekler 

1, Bluetooth bağlantısı: 

Bluetooth fonksiyonu telefon, tablet, TV kutu, vb ile bağlanabilir 

2, kablo bağlantısı: 

Bu cihaz ayrıca masaüstü PC, TV, xbox vb. USB kablosu ile de bağlanabilir. 

b: Birden fazla sistem desteği. 

PC Windows sistemi için kullanılır; TV, Xbox, tablet ve cep telefonu Android sistemi  

Apple’ın IOS sistemi. 

İos 9.O ve üstü sürümleri destekler.  

C: Çok fonksiyonlu 

1. Tanıtıcı işlevi destekler. 

2. Fare multimedya fonksiyonunu destekler. 

3. İcase işlevini destekler 

4. iOS üçüncü parti (yeni bir oyun gibi) işletim fonksiyonlarını destekler. 

B: Bluetooth bağlantısı Modları 

 1: GamePad (1-2 ışıklar yanar)  

X tuşu ile Home tuşuna 1 saniye basılı tutuyoruz. 4 ışıkta hızlı hızlı yanıp sönmeye 

başladığında telefonumuzdan bluetooth açıp GamePad yazan cihaza bağlanıyoruz. Bu mod 
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da bağlandığımızda iki ayrı kullanım şekli var eğer 1 Namara yanıyor ise oyun modu. Home 

tuşuna basıp eğer 2 numarayı yakarsanız mouse moduna geçmektedir. 

2. Newgamepad N1 (2-3 ışıklar yanar) 

Y tuşu ile Home tuşuna 1 saniye basılı tutuyoruz. 4 ışıkta hızlı hızlı yanıp sönmeye 
başladığında telefonumuzdan bluetooth açıp GamePad yazan cihaza bağlanıyoruz. Bu mod 
da bağlandığımızda iki ayrı kullanım şekli var ister 2 numaralı ışık ister 3 numaralı ışıga 
home tuşu ile geçiş yapabilirsiniz. 

3. Gamepad (4-2 ışıklar yanar) 
B tuşu ile Home tuşuna 1 saniye basılı tutuyoruz. 4 ışıkta hızlı hızlı yanıp sönmeye 
başladığında telefonumuzdan bluetooth açıp GamePad yazan cihaza bağlanıyoruz. Bu mod 
da bağlandığımızda iki ayrı kullanım şekli var ister 4 numaralı ışık ister 2 numaralı ışıga 
home tuşu ile geçiş yapabilirsiniz. 
  4.Gamepad-igs  

L2 tuşu ile Home tuşuna 1 saniye basılı tutuyoruz. 1 ile 4 ışıkları hızlı hızlı yanıp sönmeye 
başladığında telefonumuzdan bluetooth açıp GamePad yazan cihaza bağlanıyoruz. Bu mod 
da bağlandığımızda iki ayrı kullanım şekli var ister 4 numaralı ışık ister 2 numaralı ışıga 
home tuşu ile geçiş yapabilirsiniz. 
 
C Cihazın Genel kullanım ile ilgili bilgiler 

1: HomeTuşa 5 saniye boyunca basılı tutulduğunda, cihazdaki dört LED ışık yanıp söner, 
Bluetooth araması için cep telefonunu açın, ilgili cihazı bulun ve ardından eşleşen 
bağlantıya tıklayın, bağlantı başarılı olduktan sonra ilgili moddaki LED ışığı normalde yanar. 
2: Cihaz daha önce başarıyla mobil eşleştirme ile eşleşirse, HOME düğmesine kısa bir süre 
basıldığında, otomatik olarak en son bağlanan cihaza bağlanılır. 
3: şarj ederken, ekipman LED ışıkları yavaşça yanıp sönebilir, 
tam olarak şarj olduğunda: LED normal yanar. 
4: Düşük güç durumunda, ilgili platform ışıkları yanıp sönüyor 
5: Çalışma durumunda, 5 saniye boyunca HOME tuşuna uzun basın, Cihaz kapanacaktır. 
6: Bağlantısız durumda: Koldaki LED ışığı 1 dakika boyunca yavaşça yanıp söner sonra 
söner. 
7: Bağlantı durumunda: kullanılmadığı takdirde, 5 dakika sonra LED sönecektir. 
C: Çalışma Modu 
cihaz Bluetooth ile dört tür çalışma modu olan cep telefonu ve tablete bağlanır. 
Dört mod şunlardır: Handle modeli, kontrol modeli (fare + multimedya), üçüncü parti kontrolü 
(yeni oyun platformu) ve ¡cade modu (Apple modu). 
Kullanım modu, üçüncü taraf kontrol modu ve icade modu, HOME tuşuna kısa basılarak 
kontrol moduna değiştirilebilir, ancak APPLE lOS sisteminin kendi sorunu nedeniyle, fare 
işlevi geçici olarak desteklenmez. 
 
Not: Bu cihaz mobil cihazlardaki tüm oyunları desteklememektedir. Eğer telefonunuzdaki 
oyunun Newgamepad desteği var ise o oyunları oynayabilirsiniz.  

 



 

 

1. Handle modunun ilgili tuşları 
Android sistem cihazları için uygundur. 

 



 

 

Not: L3 tuşuyla sol joystick tuşuna, R3 tuşuyla sağ joystick tuşuna basın. 

2. control mode/kontrol modunun ilgili tuşları 

 

 

3,lOS üçüncü taraf kontrolü 

Not: APPLE sisteminde, üçüncü taraf varsayılan olarak “newgame” kontrol platformu olarak 
kontrol edilir. 

Üçüncü parti platform “NEWGAME” gizliliği ve belirsizliği nedeniyle, cihaz her zaman normal 
şekilde çalışmayabilir. 



 

 

4, Icade modu (APPLE modu) 

Cade modunda, APP Store APPLE resmi mağazasına girin. 

“icade” araması yapılırken, orada gösterilen tüm oyunlar cihaz tarafından desteklenebilir. 

Örneğin: Temple Run/Rush City/InvasionStrikeassured. 



 

 

Not: Icade modunu (APPLE) kullanırken, giriş yöntemi klavyenin altında tamamen İngilizce 
olarak ayarlanmalıdır. 

 

 


