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Název produktu

Model produktu

Podporované platformy

Bluetooth 

Typ baterie

Vstup 

Rozměr balení

Rozměry

Bluetooth Controller T1d 

T1d 

Android, iOS 

Bluetooth 4.0 

600 mAh, polymerní lithiová baterie 

5 V - 1 A 

185 × 180 × 80 mm 

162 × 101 × 67 mm 

GameSir T1d 
Controller

Návod k obsluze 

I. Představení produktu
Bluetooth Controller T1d podporuje bezdrátové připojení Bluetooth 4.0. 
Je vhodný pro zařízení Android (verze 4.3 nebo vyšší) a Apple 
(systémová verze iOS8.0 nebo vyšší). Tento produkt je plně inteligentní 
a automaticky identifikuje různé modely zařízení, není třeba ručně 
nastavovat režim Android nebo iOS, jen jej připojte se a hrát.

II. Parametry produktu

Odstraňování problémů 

Poznámky k produktu

III. Koncept ovladače

Párování 

LED diody napájení

Napájecí port

Napájecí tlačítko

Tlačítko fotografie Tlačítko videa

Poznámka: Výchozí tovární nastavení ovladače je „America hand“. Levý joystick 
ovládá výšku a směr otáčení, pravý joystick ovládá směr letu vpřed, vzad, vlevo a 
vpravo.

IV. Popis funkcí
1. Zapnutí a připojení ovladače
1) Ovladač zapněte krátkým stiskem tlačítka, pokud je spuštění 
úspěšné, tlačítka ABXY budou vždy zapnutá.
2) LED indikátor napájení pomalu bliká; Vstupte přímo do režimu 
Bluetooth a počkejte na připojení aplikace;
3)  Vstupte do letové aplikace a připojte ovladač;
4)  Po připojení neustále svítí LED diody napájení a zobrazuje stav 
napájení.
5)  Pokud byl ovladač připojen k jiným telefonům, stiskněte tlačítko 
„Pair“ na ovladači, aby se ovladač přinutil vstoupit do stavu čekajícího 
na připojení.

2. Vypnutí
1) Dlouhým stisknutím tlačítka napájení po dobu  3-5 sekund vypnete 
ovladač a všechny LED diody zhasnou; 

3. Automatické vypnutí
1) Ovladač, který je ve stavu čekání na připojení, se automaticky vypne 
po 5 minutách nečinnosti.
2) Ovladač, který je odpojený / čeká na připojení, se automaticky vypne, 
pokud do 2 minut nedojde k připojení.

4. Kontrola napájení
Po úspěšném připojení ovladače budou LED diody zobrazovat aktuální 
stav napájení.
LED diody zobrazují následující: Svítí všechny 4 diody = 75 až 100 %; 
3 svítící diody = 50 až 75 %; 2 svítící diody 25 až 50 %; 
1 svítící dioda =1 až 25 % .  

5. Upozornění na nízký stav baterie
1.  Pokud je dostupný výkon nižší než hladina upozornění na nízké  
napětí, LED diody dvakrát bliknou;
2.  Pokud je dostupné napětí nižší než ochranná hladina napětí baterie, 
ovladač se automaticky vypne.

6. Nabíjení baterie
1)  LED diody během nabíjení pomalu blikají;
2) Když je nabíjení u konce a baterie je plně nabitá, všechny LED diody 
svítí. Po nabití odpojte napájecí kabel.

7. Reset 
Pomocí sponky rychle stiskněte dírku na zadní straně ovladače, aby se 
celý ovladač jednou vypnul a restartujte jej.

8. Aktualizace firmwaru (OTA)
Připojte ovladač přes Bluetooth mobilní aplikaci, abyste mohli provést 
upgrade OTA. Podpora systému Android 4.3+, iOS8.0+; Adresa pro 
stažení aplikace: www.gamesirhk/t1d
1)  Po vstoupení do režimu upgradu LED blikají a ovladač čeká na 
upgrade;
2) Po dokončení aktualizace se zařízení vypne a automaticky se 
restartuje.

1. Pokud nemůžete zařízení spustit, možná je baterie vybitá. Nabijte 
ovladač pomocí USB kabelu a zkuste to znovu.
2. Pokud jste ovladač upustili nebo spadl, držte jej dál od zařízení a 
znovu jej nepřipojujte.
3. Tovární nastavení (reset): Na zadní straně ovladače je malý otvor, 
zatlačte jej párátkem nebo jiným tvrdým předmětem - stisknutím 
tlačítka RESET obnovíte tovární nastavení.

1.  Nevystavujte produkt silným vibracím, nerozebírejte, nesestavujte, 
neopravujte tento produkt sami.
2. Neskladujte produkt ve vlhkém prostředí, ve vysokých teplotách, 
v parách a na podobných místech.
3. Zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin dovnitř ovladače, může to 
ovlivnit funkci ovladače.
4. Uvnitř ovladače jsou baterie, neházejte ovladač do ohně, hrozí 
nebezpečí výbuchu.
5. Nabíjecím napětím tohoto produktu je napájecí zdroj USB 3,7–5,5 V DC 
(lze přímo použít běžnou nabíječku pro mobilní telefony Android), jinak se 
baterie nemusí nabíjet nebo může dojít k poškození.
6.  Děti smí tento produkt používat jen pod dozorem dospělé osoby.
7.  Pokud se vyskytne problém s kvalitou nebo máte připomínku, 
kontaktujte prodejce nebo poprodejní servis, a podívejte se na kontaktní 
informace na vnějším obalu.
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Pro všechny produkty:

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍRAT.

※DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1.Přečtěte si tyto pokyny.
2.Tyto pokyny uschovejte.
3.Dbejte všech varování.
4.Postupujte podle pokynů.
5.Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6.Čistěte pouze suchým hadříkem.
7.Nezakrývejte ventilační otvory. Instalujte toto zařízení v souladu 
s pokyny výrobce.
8.Neinstalujte tento přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, 
kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.

9. Nezanedbejte použití bezpečnostní polarizované nebo uzemněné 
zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dvě čepele, z nichž jedna je širší než 
druhá. Uzemňovací zástrčka má dvě čepele a třetí uzemňovací kolík. Pro 
vaši bezpečnost jsou k dispozici oba typy zástrček. Pokud se dodaná 
zástrčka nehodí do vaší zásuvky, požádejte o výměnu zastaralé zásuvky 
elektrikáře.
10. Chraňte napájecí kabel před šlapáním nebo přiskřípnutím, zejména
u zástrček, zásuvek a v místě, kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky / příslušenství doporučené výrobcem.
12. Používejte pouze vozík, stojan, stativ, konzolu nebo stůl 
doporučený výrobcem nebo prodávaný se zařízením. 
Pokud používáte vozík, buďte při přemisťování 
zařízení na vozíku opatrní, aby nedošlo ke zranění 
převrácením.
13. Odpojte toto zařízení během bouřky nebo pokud jej 
nebudete delší dobu používat.
14. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je 
vyžadován, pokud je přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například 
když je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozlití kapaliny 
nebo k pádu předmětů do přístroje nebo pokud byl přístroj vystaven dešti 
nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo spadl.
15. Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě a zajistěte, aby 
na něj nepokládaly žádné předměty naplněné tekutinami, například vázy.
16. Chcete-li tento přístroj úplně odpojit od elektrické sítě, odpojte 
zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Toto zařízení je v souladu s licenčními RSS kanály Industry Canada. 
Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí 
způsobovat rušení; a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, 
včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. 
Cet appareil est conforme aux CNR exemptes de licence d'Industrie 
Canada . Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
( 1 ) Ce dispositif ne peut causer d'interferences ; et
(2 ) Ce dispositif doit accepter toute interference , y compris les 
interferences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de 
I'appareil.

V EU neexistují žádná omezení použití.

VAROVÁNÍ
NEPOŽÍVEJTE BATERIE, RIZIKO CHEMICKÉHO POPÁLENÍ. Tento výrobek 
obsahuje knoflíkovou baterii.
Pokud spolknete knoflíkovou baterii, může to za pouhé 2 hodiny způsobit 
vážné vnitřní popáleniny a vést k smrti. Nové i použité baterie uchovávejte 
mimo dosah dětí. Pokud přihrádka na baterie bezpečně nedrží, přestaňte 
produkt používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud si myslíte, že 
baterie mohly být spolknuty nebo umístěny do jakékoli části těla, 
vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. 

UPOZORNĚNÍ PROHLÁŠENÍ FCC A IC PRO UŽIVATELE 
(POUZE USA A KANADU)

UPOZORNĚNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ELEKTRICKÉHO
ŠOKU, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

Upozornění: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny 
stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění 
uživatele k provozování zařízení.

Pro produkty, které přenášejí RF energii:

IC INFORMACE PRO UŽIVATELE

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz je
za následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nemusí způsobit
rušení; a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně
rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Prohlášení Federální komunikační komise o rušení

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro 
digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou 
navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým 
rušením při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a 
může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a 
není používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení 
rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní 
instalaci nedojde k rušení.

SYMBOL BLESKU S ŠIPKOU UVNITŘ ROVNOSTRANÉHO TROJÚHELNÍKU MÁ 
UŽIVATELE UPOZORNIT NA PŘÍTOMNOST NEIZOLOVANÉHO 
NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ V TĚLE PŘÍSTROJE, KTERÉ MÁ DOSTATEČNOU 
VELIKOST, ABY UŽIVATELI ZPŮSOBIL RIZIKO ÚRAZU ELETRICKÝM PROUDEM. 

VYKŘIČNÍK UVNITŘ ROVNOSTRANÉHO TROJÚHELNÍKU MÁ UŽIVATELE 
UPOZORNIT NA PŘÍTOMNOST DŮLEŽITÝCH POKYNŮ PRO OBSLUHU 
A ÚDRŽBU (SERVIS) V DOKUMENTECH PŘILOŽENÝCH K PRODUKTU.

17. Zástrčka napájecího kabelu musí zůstat snadno přístupná.
18. Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, 
ohni apod.

Pokud toto zařízení narušuje rádiový nebo televizní příjem, což lze zjistit 
vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení 
napravit jedním nebo více z následujících opatření:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 
Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je 
připojen přijímač.
Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / 
televizního technika.

POZOR

Pro všechny produkty kromě těch s bezdrátovým 
provozem: 

GuangZhou Chicken Run Network Technology Co, Ltd. tímto prohlašuje, 
že toto zařízení vyhovuje směrnicím EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, 
ErP 2012/27/EU a RoHS 2011/65/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici 
v sekci podpory na našem webu, přístupné z www.gamesir.hk

Pro všechny produkty s bezdrátovým provozem:
GuangZhou Chicken Run Network Technology Co, Ltd. tímto prohlašuje, 
že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, směrnice ErP 2012/27/
EU a směrnice RoHS 2011/65/EU Prohlášení o shodě najdete v sekci 
podpory našeho webu, přístupný z www.gamesir.hk

Prohlášení FCC a IC:
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat 
škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, 
včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)  

Dovozce:
Beryko s.r.o., 
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz




