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Názov produktu

Model produktu

Podporované platformy

Bluetooth 

Typ batérie

Vstup 

Rozmer balenia

Rozmery

Bluetooth Controller T1d 

T1d 

Android, iOS 

Bluetooth 4.0 

600 mAh, polymérová lítiová batéria

5 V - 1 A 

185 × 180 × 80 mm 

162 × 101 × 67 mm 

GameSir T1d 
Controller

Návod na obsluhu

I. Predstavenie produktu
Bluetooth Controller T1D podporuje bezdrôtové pripojenie Bluetooth 4.0. 
Je vhodný pre zariadenia Android (verzia 4.3 alebo vyššia) a Apple 
(systémová verzia iOS8.0 alebo vyššia). Tento produkt je plne 
inteligentný a automaticky identifikuje rôzne modely zariadení, nie je 
treba ručne nastavovať režim Android alebo iOS, len ho pripojte sa a hrať.

II. Parametry produktu

Riešenie problémov

Poznámky k produktu

III. Koncept ovládače

Párovanie 

LED diódy napájania

Napájací port

Tlačidlo 
napájania

Tlačidlo fotografie Tlačidlo videá

Poznámka: Predvolené továrenské nastavenia ovládača je "America hand". Ľavý 
joystick ovláda výšku a smer otáčania, pravý joystick ovláda smer letu vpred, 
vzad, vľavo a vpravo.

IV. Popis funkcií
1. Zapnutie a pripojenie ovládača
1) Ovládač zapnite krátkym stlačením tlačidla, ak je spustenie 
úspešné, tlačidlá ABXY budú vždy zapnutá.
2) LED indikátor napájania pomaly bliká; Vstúpte priamo do režimu 
Bluetooth a počkajte na pripojenie aplikácie;
3) Vstúpte do letovej aplikácie a pripojte ovládač;
4) Po pripojení neustále svieti LED diódy napájania a zobrazuje stav 
napájania.
5) Ak bol ovládač pripojený k iným telefónom, stlačte tlačidlo "Pair" 
na ovládači, aby sa ovládač prinútil vstúpiť do stavu čakajúceho na 
pripojenie.

2. Vypnutie
1) Dlhým stlačením tlačidla napájania po dobu 3-5 sekúnd vypnete 
ovládač a všetky LED diódy zhasnú;
3. Automatické vypnutie

1) Ovládač, ktorý je v stave čakania na pripojenie, sa automaticky 
vypne po 5 minútach nečinnosti.
2) Ovládač, ktorý je odpojený / čaká na pripojenie, sa automaticky 
vypne, ak do 2 minút nedôjde k pripojenie.

4. Kontrola napájania
Po úspešnom pripojení ovládača budú LED diódy zobrazovať aktuálny 
stav napájania.
LED diódy zobrazujú sú: Trvalá všetky 4 diódy = 75 až 100%; 
3 svietiace diódy = 50 až 75%; 2 svietiace diódy 25 až 50%;
1 svietiaca dióda = 1 až 25%.

5. Upozornenie na nízky stav batérie
1. Ak je dostupný výkon nižší ako hladina upozornenie na nízke 
napätie, LED diódy dvakrát bliknú;
2. Ak je dostupné napätie nižšie ako ochranná hladina napätia batérie, 
ovládač sa automaticky vypne.

6. Nabíjanie batérie
1)  LED diódy počas nabíjania pomaly blikajú;
2) Keď je nabíjanie u konca a batéria je plne nabitá, všetky LED diódy 
svietia. Po nabití odpojte napájací kábel.

7. Reset 
Pomocou sponky rýchlo stlačte dierku na zadnej strane ovládača, aby 
sa celý ovládač raz vypol a reštartujte ho.

8. Aktualizácia firmvéru (OTA)
Pripojte ovládač cez Bluetooth mobilnú aplikáciu, aby ste mohli 
vykonať upgrade OTA. Podpora systému Android 4.3+, iOS8.0+; 
Adresa pre stiahnutie aplikácie: www.gamesirhk/t1d
1) Po vstúpení do režimu upgradu LED blikajú a ovládač čaká na 
upgrade;
2) Po dokončení aktualizácie sa zariadenie vypne a automaticky 
sa reštartuje.

1. Ak nemôžete zariadenie spustiť, možno je batéria vybitá. Nabite 
ovládač pomocou USB kábla a skúste to znova.
2. Ak ste ovládač upustili alebo spadol, držte ho ďalej od zariadenia 
a znovu ho nepripájajte.
3. Výroby (reset): Na zadnej strane ovládača je malý otvor, zatlačte 
ho špáradlom alebo iným tvrdým predmetom - stlačením tlačidla 
RESET obnovíte továrenské nastavenia.

1. Nevystavujte produkt silným vibráciám, nerozoberajte, 
nezostavujte, neopravujte tento produkt sami.
2. Neskladujte produkt vo vlhkom prostredí, vo vysokých teplotách, v 
parách a na podobných miestach.

3. Zabráňte vniknutiu vody alebo iných kvapalín dovnútra ovládače, 
môže to ovplyvniť funkciu ovládača.
4. Vnútri ovládače sú batérie, nehádžte ovládač do ohňa, hrozí 
nebezpečenstvo výbuchu.
5. nabíjacími napätím tohto produktu je napájací zdroj USB 3,7-5,5 V DC 
(možno priamo použiť bežnú nabíjačku pre mobilné telefóny Android), 
inak sa batéria nemusí nabíjať alebo môže dôjsť k poškodeniu.
6. Deti môžu tento produkt používať len pod dozorom dospelej osoby.
7. Ak sa vyskytne problém s kvalitou alebo máte pripomienku, 
kontaktujte predajcu alebo popredajný servis, a pozrite sa na kontaktné 
informácie na vonkajšom obale.
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Pre všetky produkty:

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ.

※DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1.Prečítajte si tieto pokyny.
2.Tieto pokyny uschovajte.
3.Dbajte na všetky varovania.
4.Postupujte podľa pokynov.
5.Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
6.Čistite len suchou handričkou.
7.Nezakrývajte ventilačné otvory. Inštalujte toto zariadenie v súlade
s pokynmi výrobcu.
8.Zariadenie neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle 
alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Nezanedbajte použitie bezpečnostné polarizovanej alebo uzemnenej 
zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve čepele, z ktorých jedna je širšia než 
druhá. Uzemňovacia zástrčka má dve čepele a tretiu uzemňovací kolík. Pre 
vašu bezpečnosť sú k dispozícii obidva typy zástrčiek. Ak sa dodaná 
zástrčka nehodí do vašej zásuvky, požiadajte o výmenu zastaranej zásuvky 
elektrikára.
10. Chráňte napájací kábel pred šliapaním alebo priškrtil, najmä zástrčiek, 
zásuviek av mieste, kde vychádza z prístroja.

11.  Používajte iba doplnky / príslušenstvo odporúčané výrobcom.
12.  Používajte iba vozík, stojan, statív, konzolu alebo stôl 
odporúčaný výrobcom alebo predávaný so zariadením. 
Ak používate vozík, buďte pri premiestňovaní zariadenia 
na vozíku opatrní, aby nedošlo k zraneniu prevrátením.
13. Odpojte toto zariadenie počas búrky alebo ak ho 
nebudete dlhšiu dobu používať.
14.  Všetok servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je 
vyžadovaný, ak je prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad 
keď je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, došlo k rozliatiu kvapaliny 
alebo k pádu predmetov do prístroja alebo pokiaľ bol prístroj vystavený 
dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadol.

15.  Nevystavujte tento prístroj kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a zaistite, 
aby naň nepokladali žiadne predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
16. Ak chcete tento prístroj úplne odpojiť od elektrickej siete, odpojte 
zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.

Toto zariadenie je v súlade s licenčnými RSS kanály Industry Canada. 
Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie 
nesmie spôsobovať rušenie; a (2) Toto zariadenie musí akceptovať 
akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaduce 
činnosť.
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 EÚ neexistujú žiadne obmedzenia použitia.

VAROVANIE
NEPOŽÍVAJTE BATÉRIE, RIZIKO POPÁLENINY CHEMIKÁLIAMI. 
Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu.
Ak prehltnete gombíkovú batériu, môže to len za 2 hodiny spôsobiť vážne 
vnútorné popáleniny a viesť k smrti. Nové i použité batérie uchovávajte 
mimo dosahu detí. Ak zásobník na batérie bezpečne nedrží, prestaňte 
produkt používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že 
batéria mohli prehltnúť alebo umiestnené do akejkoľvek časti tela, 
vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.

UPOZORNENIE: NA ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE ZARIADENIE DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené 
stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť oprávnenie 
používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Pre produkty, ktoré prenášajú RF energiu:

IC INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

UPOZORNENIE VYHLÁSENIE FCC A IC PRE 
POUŽÍVATEĽOV (IBA USA A KANADY)
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. prevádzka je
za nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Toto zariadenie nemusí spôsobiť 
rušenie; a (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane 
rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce prevádzku zariadenia.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Vyhlásenie Federálna komunikačná komisia o rušenie

Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim obmedzeniam pre 
digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú 
navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením 
pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže 
vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je inštalované nie je používané 
v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. 
Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde 
k rušeniu.

SYMBOL BLESKU S ŠÍPKOU UVNITŘ ROVNOSTRANÉHO TROJUHOLNÍKU MÁ 
UŽÍVATEĽA UPOZORNIŤ NA PRÍTOMNOSŤ NEIZOLOVANÉHO NEBEZPEČNÉHO 
NAPÄTIA V TELE PRÍSTROJA, KTORÝ MÁ DOSTATOČNÚ VEĽKOSŤ, ABY 
UŽÍVATEĽOVI SPÔSOBIL RIZIKO ÚRAZU ELETRICKÝM PRÚDOM.

VÝKRIČNÍK VNÚTRI ROVNOSTRANÉHO TROJUHOLNÍKU MÁ UŽÍVATEĽA 
UPOZORNIŤ NA PRÍTOMNOSŤ DÔLEŽITÝCH POKYNOV PRE OBSLUHU 
A ÚDRŽBU (SERVIS) V DOKUMENTOCH PRILOŽENÝCH K PRODUKTU.

17. Zástrčka prívodného kábla musí zostať ľahko prístupná.
18. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému 
žiareniu, ohňu a pod.

Pokiaľ toto zariadenie narušuje rádiový alebo televízny príjem, čo je možné 
zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa užívateľovi pokúsiť sa 
rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Alebo premiestniť príjmovú anténu.
Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je 
pripojený prijímač.
Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / 
televízneho technika.

POZOR

Pre všetky produkty okrem tých s bezdrôtovým 
prevádzkou:

GuangZhou Chicken Run Network Technology Co, Ltd. týmto vyhlasuje, 
že toto zariadenie vyhovuje smerniciam EMC 2014/30/EÚ, LVD 
2014/35/EÚ, ErP 2012/27/EÚ a RoHS 2011/65/EÚ. 
Vyhlásenie o zhode je k dispozícii v sekcii podpory na našom webe, 
prístupné z www.gamesir.hk

Pre všetky produkty s bezdrôtovým prevádzkou:
GuangZhou Chicken Run Network Technology Co, Ltd. týmto vyhlasuje, 
že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími 
príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ, smernice ErP 
2012/27/EÚ a smernice RoHS 2011/65/EÚ Prehlásenie o zhode nájdete 
v sekcii podpory nášho webu, prístupný z www.gamesir.hk

Prehlásenie FCC a IC:
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha 
nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie 
spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať 
akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť 
nežiadúce prevádzku.
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)  

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




