
SHAKS S3i  Ghid rapid v3.0

Acesta este un ghid rapid pentru configurarea SHAKS. Pentru manualul de utilizare complet, vă rugăm să 
vizitați site-ul nostru (http://en.shaksgame.com). 
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați (https://shaks.channel.io)
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Aplicația SHAKS GameHub (numai pentru Android)

* Căutați SHAKS Game Hub în Google Playstore sau descărcați și instalați aplicația folosind codul QR. 
* Deși nu este necesară instalarea aplicației pe telefonul mobil pentru a utiliza gamepad-ul, vă 
recomandăm să efectuați acest lucru pentru a putea beneficia de următoarele caracteristici din aplicația 
mobilă:

    Verificați tastele și butoanele gamepadului
    Mapați atingerile (conversia tastelor tactile în taste ale controlerului)
    Turbo, lunetist, mouse
    Upgrade de firmware

* NOTĂ) Când actualizați firmware-ul pentru gamepad, vă rugăm să conectați gamepad-ul folosind cablul 
USB pentru a evita căderile de energie electrică.

Cum să încărcați
Încărcați bateria utilizând cablul de încărcare conectat la un computer sau la un dispozitiv de încărcare 
USB. Puteți juca S3i în timpul încărcării.

Iluminare intermitentă

Baterie este descărcată

Iluminare lentă

Încărcare

Fără iluminare

Încărcare completă

* Tensiune de intrare: 5V =



Instalare în 3 pași (Consultați tutorialul video: https://bit.ly/3aaWUn1)
Găsiți modul Gamepad pentru dispozitivul dvs. în tabel
Schimbați modul gamepad-ului din tastă sau apăsați „Taste Rapide*”
Asociați Bluetooth și fiți gata de joc!
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Device-ul dvs. Mod Gamepad Nume Bluetooth Taste rapide*

Android, Fire TV, Fire stick

Windows, Mac, Chrome

iPhone, iPad

Android (Mapare)

SHAKS S31 xxxx Android

SHAKS S3i xxxx Win-Mac

SHAKS S3i xxxx iOS

SHAKS S3i xxxx mapping

+ L1

+ Selectează

+ Start

+ L1 + Selectează

Pasul 1: Porniți dispozitivul

*Când gamepad-ul este pornit prin apăsarea tastei     , modul default este Android. Pentru a asocia, 
schimbați modul conform tabelului de mai sus. Și urmați pasul 2 în funcție de dispozitivul pe care doriți 
să îl conectați. *După finalizarea configurării inițiale, gamepad-ul își va aminti dispozitivul și se va 
conecta automat.

Pasul 2: Conectarea cu un dispozitiv Android 
(Phone, Tablet, TV Box, Fire TV, Fire Stick)

Mod Setare: Când alimentarea este oprită, apăsați simultan butonul [      + Select] 
pentru pornire. 

Mod Verificare: Verificați dacă semnalele LED #1, #2, #3 sunt stinse, doar #4 este aprins. 
Dacă da, se conectează la un dispozitiv Android. Dacă nu, repetați pasul de mai sus.

Asociere Bluetooth: apăsați [Selectare + Start] simultan timp de 3 secunde. 
Pe dispozitivul dvs., selectați „SHAKS S3i xxxx Android”. Odată asociat, gamepad-ul își va 
aminti și se va reconecta automat. 
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NOTĂ) Dacă doriți să jucați în modul de mapare pe același dispozitiv Android, ștergeți 
„SHAKS S31 xxxx Android” și urmați „PAS OPȚIONAL: Redare în modul de mapare (numai pentru 
Android)” pentru a configura și reconecta dispozitivul Android.

Pasul 2: Conectarea cu un dispozitiv Windows, Mac OS, Chromebook
*Vă rugăm să descărcați manualul de instrucțiuni de pe site-ul https://en.shaksgame.com/app/

Mod Setare: Când alimentarea este oprită, apăsați simultan butonul 
[      + Select] pentru pornire. 

Mod Verificare: Verificați dacă semnalele LED #1, #2, #3 sunt stinse, doar #4 este aprins. Dacă da, 
se conectează la un dispozitiv Windows/Mac OS, Chromebook. Dacă nu, repetați pasul de mai sus.

Asociere Bluetooth: apăsați [Selectare + Start] simultan timp de 3 secunde. Pe dispozitivul dvs., 
selectați „SHAKS S3i xxxx Win-MAC”. Odată asociat, gamepad-ul își va aminti și se va reconecta 
automat. 
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*Se recomandă utilizarea Windows 10 sau o versiune ulterioară. Dacă utilizați Windows 7, vă rugăm să 
instalați mai întâi driverul „Xbox 360 driver”, drive disponibil pe site-ul Shaks..
* Se recomandă utilizarea Big Sur sau o versiune ulterioară a Mac OS
*Deși nu este obligatoriu, vă recomandăm să descărcați aplicația manualului de instrucțiuni de pe site-ul 
https://en.shaksgame.com/app/ pe dispozitivul dvs. Puteți folosi funcții avansate, cum ar fi turbo și sniper, 
inclusiv actualizarea FW din aplicație!

Pasul 2: Conectarea cu un dispozitiv iOS (iPhone sau iPad)

Mod Setare: Când alimentarea este oprită, apăsați simultan butonul 
[      + Select] pentru pornire. 

Mod Verificare: Verificați dacă semnalele LED #1, #2, #3 sunt stinse, doar #4 este aprins. Dacă da, 
se conectează la un dispozitiv iOS. Dacă nu, repetați pasul de mai sus.

Asociere Bluetooth: apăsați [Selectare + Start] simultan timp de 3 secunde. Pe dispozitivul dvs., 
selectați „SHAKS S3i xxxx iOS”. Odată asociat, gamepad-ul își va aminti și se va reconecta automat. 
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 * Versiune OS recomandată: iOS 13 sau versiuni mai recente.

Pasul 2: Redare joc în modul de mapare (numai pentru Android)
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Setare Mod: Când alimentarea este oprită, apăsați simultan butonul 
[      +L1+ Select] pentru pornire.  

Mod de verificare: Verificați dacă toate semnalele LED sunt stinse. Dacă nu, repetați pasul de 
mai sus.

Asociere Bluetooth: apăsați [Selectare + Start] simultan timp de 3 secunde. Pe dispozitivul dvs., 
selectați „SHAKS S3i xxxx Mapping”. Odată asociat, gamepad-ul își va aminti și se va reconecta 
automat. 

Acum sunteți gata să jucați jocuri cu taste mapate pe dispozitivul dvs.! Numai când sunteți în 
modul de mapare puteți utiliza tastele tactile pe care le-ați setat anterior drept controlere de 
gamepad.
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*NOTĂ) Dacă doriți să jucați în modul fără mapare pe același dispozitiv Android, ștergeți „SHAKS 
S31 xxxx Mapping” și urmați „Pasul 2: Conectarea cu un dispozitiv Android (telefon, tabletă sau TV 
Box)” pentru a seta și reconecta dispozitivul Android.

Conectare prin cablu cu un cablu USB pentru Windows, Android

Configurare mod: Când alimentarea este oprită, apăsați butonul de pornire și conectați cablul 
USB la dispozitiv.

Mod de verificare: Verificați dacă toate semnalele sunt oprite în timp ce butonul       este pornit.
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Se recomandă utilizarea Windows 10 sau o versiune ulterioară. Dacă utilizați Windows 7, vă rugăm să 
instalați mai întâi driverul „Xbox 360 driver” pe computer, pe care îl puteți găsi pe site-ul nostru web.

Resetare și inițializare pentru a recupera procesul de configurare

Dacă există vreo problemă în timpul configurării, vă rugăm să resetați gamepad-ul și dispozitivul dvs. 
urmând pașii de mai jos și să reluați apoi pasul anterior. SHAKS funcționează ca 4 gamepad-uri diferite, 
astfel că conexiunea ar putea fi confuză între aceste 4 moduri.



Apăsați „Select+Start” încă 5 secunde pentru a șterge profilul stocat în acel mod.

În setarea Bluetooth a dispozitivului, ștergeți toate profilurile asociate.

Porniți din nou dispozitivul pentru a confirma că toate stocările cache au fost șterse.
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Informații suplimentare,

   Tasta de resetare de pe gamepad este oprită forțat în orice caz de urgență. Profilul stocat nu este 
șters.

   În orice etapă, puteți trece la starea de asociere apăsând „Select+Start”.

   Ultimul profil asociat va fi cel încercat pentru reconectare. Dacă eșuează, următorul este încercat 
într-o secvență.

  „Datele stocate în cache” pot fi șterse automat de sistemul de operare în 2-5 minute. Puteți aștepta 
acest proces de ștergere automată. Dar se recomandă să urmați pasul #3 de mai sus.

Cum să personalizați butonul Opțiuni

Butonul Opțiuni (O) este setat implicit ca mouse.

Dacă doriți să schimbați butonul Opțiuni într-o altă funcție în afară de mouse, rulați aplicația pe 
dispozitiv. Accesați „Setare > Setări taste funcționale” pentru a alege dintre:

Mouse Virtual

Turbo
Sniper

Camera

Sună/Media

Features InputX cu fir
Android Windows MapareMFi(iOS)

Mod Wireless BT

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

*Personalizarea butonului Opțiuni nu este compatibilă cu device-urile iOS. Îmbunătățim constant 
oferta noastră, de aceea vă rugăm să reveniți pe site-ul nostru în '21 Q1 pentru actualizări.

Cum să utilizați funcțiile Virtual Touch (Mapping)

În primul rând, din Google Play, descărcați aplicația SHAKS GameHub.

Asociați-vă gamepad-ul în modul Touch, consultați pașii de mai sus „Redare joc în modul de 
mapare ”

Accesați aplicația GameHub și asigurați-vă că pad-ul este conectat corect

În partea de jos a aplicației SHAKS, faceți click pe Mapare> Adăugați un joc nou > Faceți click pe 
jocul pe care doriți să îl jucați

După ce ați urmat ghidul de pe ecran, consultați ghidul video: https://bit.ly/395DW1K
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Cum să jucați câteva jocuri, exemplu

Genshin Impact, Roblox, Battleground, League of Legends Wild Rift, Lineage M: se pot juca folosind 
funcția de mapare din aplicația SHAKS GameHub, nu este compatibilă cu iOS

Fortnite, FIFA, Slam Dunk, Asphalt, etc.: Compatible cu toate sistemele de operare

COD (Call of Duty) Mobile: Redat imediat în iOS, pentru Android, redabil după schimbarea ID-ului 
gamepad-ului în „SHAKS S3i xxxx iOS” în aplicația SHAKS GameHub

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați (https://shaks.channel.io).

Dezvoltat pentru: iPhone iPad

Dezvoltat pentru: iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 
12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2nd generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, 
iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, 
iPhone 6, iPhone 5s

Utilizarea badge-ului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost proiectat pentru a se conecta în mod special la produ-
sul (produsele) Apple identificate în badge și a fost certificat de dezvoltator pentru a îndeplini standardele de performanță 
Apple, Apple nu este responsabil pentru funcționarea acest dispozitiv sau conformitatea acestuia cu standardele de 
siguranță și de reglementare. Vă rugăm să rețineți că utilizarea acestui accesoriu împreună cu produsul Apple poate afecta 
performanța wireless. 

iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone și lightning sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări.


