
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLACK SHARK OYUN KUMANDASI 3 (GAMEPAD 3) 

KULLANMA KILAVUZU 
 
 

 
MARKA: BLACK SHARK 
MODELLER: H88L 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ  

 

Ürün Adı: Black Shark Gamepad 3 - Sol 
Modeli: H88L  
Bağlantı Yöntemi: Bluetooth 4.2 
Desteklenen İşletim Sistemi: Black Shark telefon, iOS 12 veya üstü 
Şarj Portu: Type-C 
Nominal Giriş: 5V 
Şarj Süresi: 3 saat 
Pil Kapasitesi: 340mAh 
Ambalaj İçeriği: Black Shark Gamepad 3 - Sol ve Kullanım Kılavuzu 
 

KURULUM 
 

1. Gamepad'i açın. 

2. Telefonda Bluetooth'u açın ve cihazı bağlayın. 

3. Shark Space veya uygulamadaki klavye yapılandırmasını kontrol edin. 

4. Oyun Kumandası üzerindeki yön çubuğu ve düğmeler birçok popüler oyuna uyarlanmıştır. 

Bunları özelleştirmek için, işlemi Shark Space veya uygulamasında gerçekleştirebilirsiniz. 

 
Black Shark telefon desteği, Shark Space'te yapılandırmayı gerçekleştirir, uygulamayı indirmeye gerek 
yoktur. Ve lütfen telefonun işletim sistemi sürümünün en son sürüm olduğundan emin olun. 
 
* Bir İOS telefon için, uygulamayı indirmek için lütfen kutudaki QR kodunu tarayın. 
 

 
 

İşlev Düğmesi 
Tek tıklama: Maç veya bağlantıya devam etmek için oyun 
Kumandasını uyandırın. 
Oyunlarda tek tıklama: Gamepad haritalama arayüzünü 
uyandırın. 
Cihaz eşleneceği zaman basılı tutun: Modu değiştir 

 Android: yeşil ışık 

 İOS: beyaz ışık 



Gösterge 
Bluetooth Gösterge Durumu 

 
 
Şarj Gösterge Durumu 
Tam şarj: Yeşil ışık her zaman açık 
Şarj oluyor: Sarı ışık her zaman açık 
 
Oyun Kumandası Bekleme Modu 
1. Oyun Kumandası 2 dakikadan uzun süredir eşleşmemiş veya bağlantısı kesilmiş 
2. Telefonla bağlantı kurduktan sonra 30 dakika süreyle kullanımda değil 
 
*Düğme işlevleri, sürüm yükseltmesi ile ayarlanabilir. Gamepad'in ayarları ve erişim yöntemleri, oyun 
geliştiricilerin gereksinimlerine göre ayarlanabilir. 
 
Gamepad Kullanımı 
Oyun Kumandasını Koruyucu Kılıfın solundan (üstünden) yana kaydırın, telefonu Gamepad'in alt 
kısmına itin ve bastırın. "Klik sesi", kurulumun başarılı olduğunu gösterir. 
 
Oyun Kumandası, Black Shark Kaydırmalı Koruyucu Kılıf ile kullanılmalıdır. 
 

 

Çıkış gücü: 

 



TAŞIMA VE NAKLİYE 

•Cihazınızı taşıma ve nakliye sırasında, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın. 

•Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve 
tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. 

 

 

BAKIM-ONARIM VE SORUN GİDERME BİLGİSİ 
 
Cihazı kendi başınıza onarmaya çalışmayın. Cihazın herhangi bir parçası düzgün çalışmıyorsa, BLACK 
SHARK müşteri desteği ile iletişime geçin veya cihazınızı yetkili servis merkezimize getirin. 

 
Cihaz herhangi bir periyodik bakım-onarım gerektirmemektedir. 

 

 
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ 
 
Trafik güvenliği 
Kaza riskini azaltmak için, sürüş sırasında her zaman tamamen dikkatli olun. Eller serbest kitiyle bile 
sürüş sırasında bir cihaz kullanmak dikkatinizi dağıtır ve kazaya neden olabilir. Bu cihazı kullanırken 
yerel sürüş yasalarına ve düzenlemelerine uyun. 
 
Tıbbi ekipmanla etkileşim  
Bu cihaz, tıbbi ekipmanın arızalanmasına neden olabilir. 
Bu nedenle, hastanelerin ve sağlık tesislerinin tüm kurallarına ve yönetmeliklerine uyun. Cihazınızı 
yasak alanlarda kullanmayın.   
Bazı kablosuz cihazlar, işitme cihazlarının ve barış yapıcıların performansını etkileyebilir. Daha fazla 
bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.  
Peacemaker üreticileri, olası paraziti önlemek için bir mobil cihaz ile barış pili arasında minimum 15 
cm mesafe bırakılmasını tavsiye ediyor. Cihazı barış cihazının karşısında tutmanız ve cihazı ön 
cebinizde taşımamanız önerilir. 
 
Batarya 
Bu ürün bir lityum iyon pil içerir.  
 
UYARI! Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Pili çıkarmaya, açmaya, 
ezmeye, delmeye, kısa devre yapmaya, ateşe veya suya atmaya veya 40 ° C'den yüksek sıcaklıklara 
maruz bırakmaya çalışmayın. Kullanılmış pilleri yerel düzenlemelere göre atın. 
 
 
Pil değişimi 
Cihazlarınızın pili yerleşiktir ve çıkarılamaz. Pil yalnızca iletişim bilgileri Garanti kartında bulunan 
yetkili bir servis ortağı tarafından değiştirilebilir. 

 

Bu ürünü doğru şekilde atın. Bu simge, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte 
atılmaması gerektiğini belirtir. 



Kontrolsüz atık bertarafı nedeniyle çevre veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için, malzeme 
kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde geri 
dönüştürün. 
Cihazınızı güvenli bir şekilde geri dönüştürmek için iade ve toplama sistemlerini kullanın veya cihazı 
satın aldığınız perakendeciyle iletişime geçin. 

 

 

KULLANIM HATALARINA ILİSKİN UYARILAR VE TEMİZLİK 
 

 Yetkisiz kabloların, güç adaptörlerinin veya pillerin kullanılması yangına, patlamalara veya 

diğer risklere neden olabilir. 

 Yalnızca cihazınızla uyumlu olan yetkili aksesuarları kullanınız. 

 Cihazınızı kuru tutunuz. 

 Cihazını kuru bir bezle silebilirsiniz. 

 Cihazı her türlü darbeden koruyunuz. 

 Cihazı açmaya, sökmeye çalışmayınız 

 Cihaz’da herhangi bir arıza olduğu zaman yetkili servise danışınız. 

 

YETKİLİ SERVİS 
 
MERKEZ YETKİLİ SERVİS 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL 
444 21 18  
 
 

Servis Bilgi Sistemi 

https://www.servis.gov.tr/ Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz. 

 

 

İthalatçı Firma 

ELECTROCRAFT TELEFON VE AKSESUARLARI TEDARİK İTHALAT İHRACAT LİMİTET ŞİRKETİ  
HOBYAR MH. MİMAR KEMALETTİN CD. NO:6 KAT:4 GENÇTEN TİC. MERKEZİ MO: 60 FATİH/İSTANBUL  
0212 8902722 

 
Üretici Firma 
Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd. 
 
Room 815-1, 8th floor, Block A, Huajiang Building, No. 1 Tsinghua Science Park, No. 299, Yupingdong 
Street, Nanchang Economic and Technological Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province 

 



TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme, 

b- Satış bedelinden indirim isteme, 

c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur. 

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 

 

Global.blackshark.com'da Black Shark'a katılın 
Facebook'ta bizi facebook.com/BlackSharkGlobal adresinde beğenin 
Bizi twitter.com/blckshrk_global adresinden Twitter'da takip edin 

 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur. 
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