
 
 
 

Bluetooth® VR Oyun Kumandası 
 

 
 

Kullanma Kılavuzu 
87002 

 
 

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz!  

Bu, müzik kontrolü vb. için taşınabilir bir Bluetooth oyun kumandası, VR uzaktan 
kumanda ve kablosuz faredir ve iOS ile Android'i destekler. 

 

 Önemli Not: 

Bu ürün için patent başvuruları yapılmıştır, taklit edilmesi yasaktır. 

  



Ürünün Teknik Özellikleri 
 
Öğe Teknik Özellikler 
Boyut 130mm x 60mm x 14mm 
Kablosuz Protokol Bluetooth 3.0 uyumlu 
Kablosuz Mesafe 2-10 Metre 
İS Android/iOS 
CPU ARM968E-S Çekirdek 
Pil AAA 1,5V x 2 
Çalışma süresi (Kesintisiz oyun) Yaklaşık 40 saat 
Çalışma akımı 0,5~8 mA 
Bekleme modu akımı 0,5-1 mA 
Kapalı durum akımı <20uA 
 
 
Paket İçindekiler 
 
 1 x Bluetooth® VR Oyun Kumandası 

 Kullanıcı kılavuzu 

 

Kullanma Talimatları 

1. Güç Açma: 

 (BAŞLAT) düğmesine, LED ışık yana kadar yaklaşık 2 saniye basın. (Önce 

pilleri takın.) 

2. Güç Kapama: 

 (BAŞLAT) düğmesine, LED ışık sönene kadar (yaklaşık 5 saniye) basın. Not: 

5 dakika sonra kablosuz bir aygıta bağlanılmazsa sistem, otomatik olarak kapanır; 

kablosuz bir aygıta bağlandıktan sonra kullanılmazsa sistem, 30 dakika sonra 

kapanır. 



3. Eşleştirme ve bağlantı: 

Güç açıldıktan sonra LED gösterge yanıp söner, aygıt Bluetooth® eşleşme moduna 

girer ve otomatik olarak bu aygıtın adresini ve adını (87002) bulur, bağlana tıklayın. 

Eşleşme işlemi başarılı olduğunda LED gösterge söner. En son eşleşilen aygıta 

otomatik olarak bağlanıp eşleşebilir. Güç kapalı durumdayken  (BAŞLAT) 

düğmesine (8 saniyeden daha uzun süre) basın, LED ışık yanıp söner, ardından 

tekrar eşleşme moduna gidin bu durumda en son eşleşilen aygıta otomatik olarak 

bağlanamaz. 

 

4. TUŞ Modu: 

Düğmeyi TUŞ tarafına getirin (yan tarafta "TUŞ" seçeneği mevcuttur). Cihaz 

kullanımı, tek elle dikey/tek el kullanımıdır. 

4.1 Müzik/video işlemi: Bluetooth eşleşmesinin ardından mobil cihazınızın müzik 

çalarını açın (Samsung'un çalma uygulaması gibi), oynata tıklayın ardından 

müzik çalma, duraklatma, şarkı değiştirme gibi işlemleri yapmak için bu cihazı 

kullanın. Farklı yazılımdan dolayı Android ve IOS için bazı farklılıklar mevcuttur. 

Örnek:  tuşu, iOS'da sesi kapatmak, Android'teyse kamera özçekimi 

içindir. 

 

1. yukarı/aşağı/sola/ 
sağa/ön/arka 

2. ESC 
3. Fare Modu 
4. Menü 
5. Sessiz/Deklanşör 
6. Volume-  

(Ses seviyesi) 
7. Volume+  

(Ses seviyesi) 
8. Çalma/Duraklatma 

 



4.2 Özşekim işlemi: iOS telefonlar için deklanşör için  tuşuna basın; Android 

Samsung telefonlar için deklanşör için  tuşuna, odağı ayarlamak için Ses 

tuşuna basın; diğer Android telefonlar için lütfen önce kamera ayarına girin 

ardından ses tuşunu deklanşöre ayarlayın veya ilgili kamera yazılımını indirin. 

4.3 Farenin kullanılması (sadece Android için): Kumanda müzik işlemi 

fonksiyonunda olduğunda  tuşuna basın ardından kumanda kolu fare 

işlevine geçebilir,  (SEÇ) tuşu farenin sol/onaylama tuşudur. Tekrar 

 tuşuna basın ardından müzik moduna geri döner. Hareketli fare 

fonksiyonuna ihtiyacınız varsa lütfen üst taraftaki onay tuşuna basın ve aynı 

zamanda kumanda kolunu hareket ettirin (Yandaki düğmeyi Oyun tarafına 

getirin). MENÜ fonksiyonu:  tuşu, Android İS için MENÜ fonksiyon 

tuşudur. 

 

5. OYUN fonksiyonu: 

Düğmeyi Oyun tarafına getirin (yan tarafta "OYUN" seçeneği mevcuttur), şimdi cihaz 

iki elle yatay olarak kullanılabilir. 

5.1 Android'te oyun fonksiyonu: Menüde kumanda kolu hareketli imleçse  

tuşu onay düğmesidir,  tuşu geri tuşudur bu, mobil sisteminizin 

uluslararası standarda sahip oyun kumandasını destekleyebileceği anlamına 

gelir, sadece oyunu indirin ve doğrudan oynayın (Çalışmaması durumunda 6 

bölüme, Android MTK mobil kullanımına bakın) 



 

 

Android oyunları, genellikle oyun kumandası türüne sahiptir, oyunları indirin 

Bluetooth eşleşmesinin ardından oyun kumandasıyla doğrudan oynayabilirsiniz 

(Lütfen dikkat, yandaki düğmeyi “Oyun” konumuna getirin), (bazı oyunlar için oyun 

kumandasının ayarlanması gereklidir) gelişmiş oyun TUŞ kombinasyonu: 

 +  =L1,  +  =R1, 

 + Oyun Kumandası = Sağ Oyun Kumandası +  +  =L2, 

 +  =R2 

5.2 iOS oyunları: Oyun indirme: iOS APP mağazasına veya diğer Apple mağazasına 

girin, örneğin "icade"yi arayın, ardından bu oyun kumandasını destekleyen 

iCade oyunlarını bulabilirsiniz, örneğin şu oyunları indirerek yükleyin: "Akane 

Lite", "Brotherhood", "TTR Premium" vb. 

Oyunları oynamaya başlamadan önce lütfen klavye giriş yöntemini İngilizce olarak 

ayarlayın, Bluetooth ile bağlanarak oyuna girin ardından oyunu oynayabilirsiniz 

(Bazı oyunlar, oynanırken iCade kullanılmaya ayarlamalıdır) 

Tuş kombinasyonları:  +  = L1,  +  = R1 

MTK/Medya MODU 

iOS iCade 

iOS/Android iCade 
(otomatik) 

iOS Yeni OYUN 



5.3 iOS NEWGAME Modu: Güç kapalıyken önce  tuşuna ardından  

(BAŞLAT) tuşuna LED ışık yanana kadar aynı anda basın, cihaz açılır. Daha 

sonra START (BAŞLAT) tuşuna basın ardından NEWGAME modunu varsayılan 

yapın. Güç kapalıyken IOS/Android ICADE otomatik moduna geçmek 

isterseniz,  ve  (BAŞLAT) tuşuna basın. iOS NEWGAME oyun 

merkezini indirmek için QR kodunu tarayın, ardından şu iOS oyunlarını 

oynayabilirsiniz: The Hon, Kowloon war vb. 

 

6. Android MTK mobil telefon kullanımı: 
Redmi 3G sürümü gibi Huawei Honor3X, CoolPAD, Zhongxing eski tarz telefonlar 

MTK kötü bir uyumluluğa sahip olduğu için MTK CPU kullanır, uluslararası standart 

oyun kumandası anlaşmasını desteklemezler. Standart Android bağlantı yöntemiyle 

olursa sorunlar meydana gelir. Bundan dolayı eski MTK mobil telefonlar için MTK 

modunu oluşturduk. 

6.1 MTK Güç açma modu: Güç kapalı durumdayken önce  tuşuna ardından 

 tuşuna LED ışık yanana kadar aynı anda basın, cihaz açılır. Daha 

sonra  (BAŞLATT tuşuna basın ardından MTK modunu varsayılan 

yapın. Standart Android moduna geçmek isterseniz  tuşuna ve açmak için 

 (BAŞLAT) tuşuna basın. 

6.2 MTK modu Müzik, fare ve deklanşör ile ilgili Fonksiyon talimatı, standart 

Android ile aynıdır, sadece oyun modu farklıdır. MTK modu, MIGAMEPAD 

simülasyonunu doğrudan destekler ancak standart Android APK oyunları 

destekleyemez. 

 

7. VR 3D sanal gerçeklik oyunu veya video kullanımı: 
VR oyunu veya video uygulamalarını indirin ardından oyun veya videoyu 

kullanabilirsiniz. 
 



8. Pil: 
Ürünümü iki adet AAA 1,5 V pil ile çalışır, piller azaldığında LED ışık yanıp söner, bu 

durumda lütfen pilleri değiştirin. 
 
Notlar: 
 
1. Cihaz yeniden başlamaz veya kapanmazsa pilleri çıkarmak için lütfen bir iğne 

kullanın. 
2. Önceden eşleştirmek yaptığınız halde bağlanamıyorsanız lütfen eşleşmeyi iptal 

ederek cihazı yeniden başlatın. 
3. Mobil telefonlarda klavyeyi kullanamıyorsanız lütfen google play'den Android için 

klavye indirin, IOS için M tuşuna basın. 
 

9. Mobil oyunlar: 
Burada oyun kumandamız tarafından desteklenen birçok oyun bulabilirsiniz: 

 

 


