
Folosirea în siguranţă a bateriilor

• Bateriile trebuie să fie instalate, înlocuite şi încărcate numai de către adulţi. Nu lăsaţi baterii, 
acumulatori sau încărcătoare la îndemâna copiilor.

• Folosiţi numai baterii de tipul recomandat sau de un tip echivalent. 
• Nu folosiţi în acelaşi timp baterii vechi şi noi sau baterii de tipuri diferite (standard, alcaline sau 
reîncărcabile). 

• Înainte de a instala bateriile, asiguraţi-vă că produsul este oprit.
• Instalaţi întotdeauna bateriile în poziţiile indicate de simbolurile de polaritate + şi -.
• Îndepărtaţi imediat bateriile consumate din produs. Nu folosiţi obiecte metalice sau cu vârfuri 
ascuţite pentru a scoate bateriile din compartiment.

• Scoateţi acumulatorii din produs înainte de a-i încărca. 
• Nu încercaţi să încărcaţi baterii nereîncărcabile.
• Îndepărtaţi bateriile din produs dacă acesta nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată. 
• Nu scurtcircuitaţi, nu dezasamblaţi, nu loviţi bateriile şi nu le expuneţi la temperaturi înalte. Nu 
lăsaţi bateriile să ia contact cu apa.

• Nu aruncaţi bateriile în foc, deoarece pot exploda. 
• Respectaţi instrucţiunile pentru a evita scurgerile de lichid. Acidul din interiorul bateriilor poate 
provoca leziuni. 

Manual de instrucţiuni

http://www.efplay.com/superAR_zh.html
https://www.newgamepad.com

Apple, logoul Apple, iPod Touch şi iPhone sunt mărci 
aparţinând Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte state. 
App Store este marcă de servicii a Apple Inc.

Google Play și sigla Google Play sunt mărci 
comerciale deținute de Google LLC.

! AVERTISMENT:
Nerecomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani. 
Conține piese mici care pot fi înghițite.

Culorile şi detaliile de design pot varia. Îndepărtaţi toate 
elementele de ambalaj înainte de a oferi jucăria 
copilului. Nu lăsaţi pungi din plastic la îndemâna copiilor 
– pericol de asfixiere. Păstraţi toate informaţiile în 
legătură cu acest produs pentru referinţe ulterioare. 
Produs fabricat în China. Tipărit în China.

Atenţie! Păstraţi acest manual, deoarece conţine informaţii importante. 
Designul poate fi diferit de ilustraţii.

PRODUCĂTOR: 
S.C. INTERTOY ZONE S.R.L. 

Bucureşti, sector 2, str. Căminului nr. 6 
Tel.: 021-405.06.09

Protejaţi mediul înconjurător! Duceţi 
produsele electrice şi electronice şi 
bateriile de care nu mai aveţi nevoie la 
un centru de colectare corespunzător, 
pentru a fi reciclate. Nu le aruncaţi 
împreună cu deşeurile menajere.
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O armă realistă pentru aventurile tale virtuale!



Caracteristici şi funcţii

Pregătirea

Suport pentru telefon
4.0” - 6.0”

Trăgaci
Compartiment
pentru baterii

A

B

x

Y - acţiune
Control direcţional (împingere)

şi de acţiune (apăsare)

X - acţiune
B - acţiune
A - acţiune

Buton de activare / conectare
Mâner culisant

Indicator luminos

Instalarea bateriilor
Produsul funcţionează cu 2 baterii tip AAA de 1,5V (nu sunt incluse). Un adult trebuie să instaleze 
bateriile înainte de a folosi produsul, astfel:
1. Desfaceţi capacul compartimentului pentru baterii de sub mânerul blaseterului, trăgând uşor 

piedica. 
2. Introduceţi bateriile în compartiment, în poziţiile indicate de corespondenţa dintre simbolurile de 

polaritate + şi - din compartiment şi de pe baterii. 
3. Fixaţi capacul.

Pregătirea telefonului
Notă: Pentru a folosi acest produs, aveţi nevoie de un dispozitiv inteligent cu Android sau iOS, 
prevăzut cu funcţie de conectare wireless la dispozitive din proximitate şi cu ecran de 4,0” - 6,0” 
(nu este inclus). Rază de acţiune conexiune wireless: < 10 m. 

1. Instalaţi aplicaţii compatibile: 
• Aplicaţii Standard: Accesaţi http://www.efplay.com/superAR_zh.html sau scanaţi codul QR de pe 

ambalaj cu telefonul şi instalaţi aplicaţia dorită de pe pagina afişată, urmând instrucţiunile 
afişate pe ecranul telefonului.  

• Aplicaţii „Chicken Eating“: Accesaţi https://www.newgamepad.com şi instalaţi aplicaţia, urmând 
instrucţiunile afişate pe ecranul telefonului.  

2. Activaţi conexiunea wireless a telefonului şi montaţi-l în suportul de deasupra blasterului.  

Conectarea

Notă: Blasterul suportă două moduri de joc: Standard (orice joc compatibil) şi „Chicken Eating“ 
(shooter multiplayer online de tip PUBG - disponibil numai pentru Android). 

Mod Standard
1. Ţineţi apăsat butonul de activare / conectare timp de 5 secunde pentru a activa blasterul - 

indicatorul luminos se aprinde roşu intermitent. 
2. Activaţi conexiunea wireless a telefonului şi conexiunea între telefon şi blaster se va stabili 

automat. O conexiune stabilă este indicată printr-o lumină roşie continuă. 
3. Lansaţi aplicaţia standard dorită.

Mod „Chicken Eating“ 
1. Ţineţi apăsate concomitent trăgaciul şi butonul de activare / conectare timp de 5 secunde - 

indicatorul luminos galben se aprinde intermitent. 
2. Activaţi conexiunea wireless a telefonului, identificaţi blasterul în lista dispozitivelor disponibile şi 

activaţi conexiunea. O conexiune stabilă este indicată printr-o lumină galbenă continuă. 
3. Lansaţi aplicaţia „chicken eating“.
Notă: Pentru a schimba rapid între cele două moduri, ţineţi apăsat butonul Y timp de 5 secunde.

Utilizarea
Acest blaster este un controller versatil, adaptabil la multiple genuri de joc video. Funcţiile 
butoanelor sunt definite de fiecare aplicaţie în parte, în funcţie de specificul acesteia. 

Oprirea
Când aţi încheiat sesiunea de joc, ţineţi apăsat butonul de activare / conectare al blasterului timp 
de 5 secunde pentru a opri blasterul, apoi scoateţi telefonul din suport. 
Blasterul se opreşte automat dacă rămâne inactiv timp de 5 minute, nefiind conectat la un 
dispozitiv inteligent. De asemenea, se opreşte automat dacă rămâne inactiv timp de 30 de minute, 
fiind conectat la un dispozitiv inteligent.

Informaţii pentru siguranţă

• Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a folosi produsul, respectaţi-le cu stricteţe şi păstraţi-le 
pentru referinţe ulterioare. 

• Acest produs a fost conceput pentru a fi folosit împreună cu un smartphone (nu este inclus) pe 
care rulează Android sau iOS. Se recomandă exercitarea controlului parental în timpul folosirii 
unui astfel de dispozitiv. Un adult trebuie să evalueze gradul de adecvare al aplicaţiilor accesate 
şi să limiteze timpul petrecut folosind aceste aplicaţii. Înainte de a permite copilului să acceseze o 
aplicaţie, asiguraţi-vă că acesta îndeplineşte condiţiile de vârstă specificate de dezvoltatorul 
aplicaţiei şi că aplicaţia are un conţinut potrivit.

• Citiţi cu atenţie „Termenii şi condiţiile“ şi „Politica de confidenţialitate“ a oricărei aplicaţii sau 
pagini de internet accesate. 

• Acest produs este un controller pentru jocuri video. Nu îl folosiţi în niciun alt scop decât cele 
pentru care a fost conceput. 

• Pentru a curăţa produsul, ştergeţi-l la suprafaţă cu o lavetă uscată. Nu folosiţi soluţii de curăţare 
şi nu îl lăsaţi să ia contact cu apa. 

• Produsul este destinat copiilor cu vârsta peste 8 ani. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
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