
PAD BLUETOOTH 17 PRZYCISKÓW XLINE 

MODEL: AK62D

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Fabrycznie nowy, wysokiej jakości, bezprzewodowy kontroler dedykowany dla PlayStation3. Pad
stanowi doskonały zamiennik oryginalnego kontrolera DualShock3 powstałego specjalnie z myślą o
konsoli Sony PlayStation 3 (PS3), zachowującym przy tym wszystkie jego funkcje!

Cechy produktu: 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Wyposażony jest w system wibracji DUALSHOCK (2 silniczki wibracyjne). 
• Bezprzewodowy!  Wyposażony  jest  w  moduł  Bluetooth  oraz  wbudowaną baterię  litowo-

jonową, które umożliwiają granie bez używania dołączonego kabla miniUSB. 
• Kontroler  wyposażony  jest  w  port  miniUSB,  przez  który  może  zostać  podłączony

przewodowo do konsoli bądź komputera. Kabel jest odłączalny. 
• Podłączenie  pada  kablem  do  portu  USB  uruchomionej  konsoli  PS3  umożliwia  jego

ładowanie. 
• Ergonomiczny kształt  i sprawdzony układ klawiszy, gałek analogowych oraz spustów są

identyczne jak w najlepszym oryginalnym Dual Shock`u SONY. 
• Łączna liczba przycisków (17) na kontrolerze jest taka sama jak w DualShock'u. 
• Dwie analogowe gałki z funkcją przycisku (L3, R3). 
• Przyciski spustowe L2 i R2. 
• Okrągły, czerwony przycisk bezpośredniego dostępu do menu został przeniesiony w górną

część pada, co uniemożliwia jego przypadkowe naciśnięcie w trakcie grania. 
• Bezproblemowe podłączenie joypada poprzez kabel miniUSB podłączany do dowolnego

portu USB w konsoli PS3. 
• Działa ze wszystkimi modelami PS3. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne + guma
• Zasilanie: wbudowana bateria Li-Ion (ładowanie za pomocą kabla miniUSB) 
• Wymiary: 6 cm x 15 cm x 10 cm 
• Kolor: czarny + czerwone wstawki 

 Instrukcja / pierwsze podłączenie: 

Kontroler  jest  uniwersalny  i  w  zestawie  nie  posiada  sterowników  do  komputerów  PC.  W celu
podłączenia  kontrolera  do  komputera  należy  posłużyć  się  zewnętrznym  oprogramowaniem,
podobnie jak w przypadku wszystkich innych kontrolerów do gier.

Kontroler współpracuje z konsolami PlayStation 3 bez żadnych problemów. W przypadku jednak
niemożności połączenia się, należy przy pierwszym użyciu podłączyć kontroler dołączonym kablem
do portu USB konsoli i ponownie sparować kontroler z konsolą PS3 (wciskając okrągły, czerwony
przycisk).

Środkowy przycisk (P3) umożliwia zmianę urządzenia do którego chcemy podłączyć 
kontroler (konsola, PC itp.)

Po uzyskaniu połączenia (sparowaniu się), jedna z diod wokół przycisku parowania przejdzie w tryb 
ciągłego świecenia czerwonym światłem. Kabel można już odłączyć i spokojnie cieszyć się grą.

UWAGA: Kabel kontrolera służy jedynie do jego ładowania. Kontroler pracuje jedynie w 
trybie bezprzewodowym!

UWAGA: W celu podłączenia kontrolera do komputerów PC należy użyć własnego kabla USB 
– miniUSB!

3. Uwagi i środki ostrożności

• Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody,
wilgoci, kurzu oraz dużych wahań temperatury.

• Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych 
detergentów.

• Jeżeli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, nie naprawiaj go na własną rękę! Może to 
skutkować utratą prawa do rękojmi oraz gwarancji.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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