
Instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji

GAMEPAD
GC550
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1.  LED1/LED2/LED3/LED4
2. Przycisk SELECT
3. Przycisk START
4. Przycisk HOME
5. Przycisk Y
6. Przycisk X
7. Przycisk B
8. Przycisk A
9. Lewy joystick
10. D-Pad (kierunkowy)
11. Przycisk TURBO
12. Prawy joystick

13. Przycisk R1
14. Przycisk R2
15. Przycisk L1
16. Przycisk L2
17. Złącze microUSB
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GŁÓWNE CECHY
• Przełączanie pomiędzy trybami X-Input/D-Input.
• Wibracje.
• Analogowe spusty i joysticki.
• Powierzchnia gumowana.

INSTALACJA
1. Wypakuj urządzenie z opakowania.
2. Podłącz bezprzewodowy adapter radiowy do wolnego portu USB w konsoli lub komputerze, adapter typu PLUG 

and PLAY automatycznie zainstaluje się w systemie. 
3. Włącz kontroler przełącznikiem, który znajduje się pod spodem urządzenia, w pozycję ON. Jeżeli gamepad się 

nie podświetla, oznacza to, że nie jest naładowany, podłącz przewodem USB-microUSB z zestawu kontroler do 
wolnego portu USB komputera lub konsoli w celu naładowania urządzenia.

4. Po podłączeniu adaptera do komputera lub konsoli oraz przełączeniu włącznika naładowanego kontrolera 
w pozycję ON, zielona dioda powinna świecić w adapterze w sposób ciągły. Jeżeli dioda pulsuje, przytrzymaj 
przycisk HOME na urządzeniu około 8 sekund. Kontroler połączy się automatycznie z adapterem.

5. Gamepad jest gotowy do użycia.

SPECYFIKACJA
• Model: GC550
• Ilość przycisków: 12
• Joysticki analogowe: 2
• Tryby: X-Input/D-Input
• Złącze: USB 2.0

• Ładowanie: przewodowe
• Akumulator: 3.7V, 600mAh
• Zakres częstotliwości pracy urządzenia: 2405-2475MHz
• Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 0.91dBm
• PC z portem USB i systemem operacyjnym Windows: Vista, 7, 8, 10
• Konsola PS3

• Bezprzewodowy adapter radiowy.
• Instrukcja.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
• Gamepad GC550.
• Przewód USB-microUSB.
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PRZełąCZANIe POMIędZy TRyBAMI X-INPUT/d-INPUT
• Funkcja zmiany trybów możliwa jest wyłącznie na PC.
• Podłącz bezprzewodowy adapter radiowy do portu USB konsoli lub komputera.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez około 8 sekund.
• Jeżeli gamepad wykrywany jest w panelu sterowania jako USB Gamepad, to pracuje w trybie D-Input.
• Jeżeli gamepad wykrywany jest w panelu sterowania jako Controller (XBOX 360 For Windows), to pracuje w trybie X-Input.
• Na konsoli PS3 gamepad automatycznie wykrywany jest w trybie D-Input.

UWAGI OGÓLNE
• Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
• Urządzenie jest zgodne z wymogami UE.
• Nie należy ingerować we wnętrze urządzenia ponieważ może to prowadzić do jego uszkodzenia i utraty gwarancji.
• Chroń urządzenie przed zanieczyszczeniami i szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.
• Urządzenie należy używać wyłącznie w warunkach domowych.
• Nie należy zasłaniać szczelin urządzenia, ponieważ może to prowadzić do jego przegrzania i uszkodzenia.
• Nie narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
• Należy chronić urządzenie przed upadkiem, wstrząsami i uderzeniami.

ROZWIąZyWANIe PROBleMóW
• PC nie wykrywa gamepada:

- Upewnij się, że port USB działa a jego napięcie jest stabilne.
- Zmień port USB w PC.

• Gamepad nie działa w grach:
- Gra nie obsługuje sterowania gamepadem.
- Zmień ustawienia gry na sterowanie za pomocą gamepada.

• Nie działają wibracje:
- Gra lub system operacyjny  nie obsługuje funkcji wibracji.
- Ustaw wibracje w ustawieniach gry.
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CZySZCZeNIe
• Odłącz przewód USB z portu komputera lub konsoli.
• Przetrzyj delikatnie obudowę i przyciski lekko zwilżoną, miękką ściereczką.

DEKLARACJA
ART-dOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że gamepad GC550 jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.
Pełny tekst deklaracji zgodności Ue jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/GC550/

eKOlOGICZNA I PRZyJAZNA dlA ŚROdOWISKA UTylIZACJA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. 
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami 
miejskimi.

MOżeSZ POMóC ChRONIĆ ŚROdOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych 
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych 
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu 

autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,  termin naprawy 

może zostać wydłużony do 30 dni.
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4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz 

instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw 

nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży 

detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być 
kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z prze-
-pisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA! Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
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Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu 
oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-dOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.




