
Jelenleg olyan sok controllerem van, hogy egy kézen már meg 
sem tudom számolni! De ez még nem is lenne baj, ha nem vásárol-
nék néha-néha egyet-egyet pluszba a jelenlegiek mellé!

Az egész controller vásárlósdi ezzel a kicsikével kezdődött. Azó-
ta leejtettem, hordtam táskában és a zsebben is. Még talán bele is 
rúgtam nem is egyszer, de még mindig működik!

//  NewPlayer

G910 controller
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Ismeretlen gyártó, 
kísérleti controller.

Típus: G910

Kapcsolódás: 
Bluetooth

Akkumlátor: 500 mAH

3.2” - 6”-os telefonok-
hoz

Jellemzők:
2 analóg kar (+ lenyom-
va gomb)
8 irányú d-pad
4 funkció gomb
2 analóg ravasz
2 digitális ravasz
start, select és home 
gombok
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Folytatás a következő oldalon!

Már nem emlékszem rá pontosan, 
de nagyjából 1-2 éve lehetett, hogy 
megvásároltam ezt a controllert. Ak-
kor egy dolog motivált, hogy az And-
roidon lévő Modern Combat 4-gyel 
könnyebb legyen játszani. Egy olyan 
controllert kerestem, amin van tele-
fontartó és fut vele a játék. Ugyanis az 
MC4 eléggé kényes arra, hogy mivel 
használod. Elvileg csak a Moga márká-
jú vezérlőket képes felismerni, de ezt 
a kínai másoló mesterek megoldották 
ezzel a controllerrel!

Amikor kinéztem magamnak, ak-
kor már sok helyen írták, hogy csak 
az vegye meg, aki kísérletezni akar. 
Ugyanis ezt a hardvert valaki legyár-
totta, de igazából a szoftver a lényeg. 
Az pedig nem más, mint a BitGames 
Game Center és a hozzá nagyon szo-
rosan tartozó Gamepad Assistance 
nevű segédprogram. A game centert 
szerintem nem kell magyaráznom, 
segédprogram játékok kezelésére, 
indítására, beszerzésére. Sajnos főleg 
kínai nyelven érhető el, így nem sokat 
foglalkoztam vele.

A másik az érdekesebb számunkra, 
ugyanis annak segítségével tudjuk te-
lefonunkhoz csatlakoztatni a G910-et 
és beállítani azt. Ami pedig még ennél 
is jobb hír, hogy ez már angol nyelven 
is képes velünk kommunikálni!

A controller egy 
ízléses, egyszerű 
kis dobozban 
érkezett. Sima 
barna kartonpa-
pírból készült 
és a tetején a 
G910-es se-
matikus rajza 
látható. Ki-
nyitva máris 
látjuk, hogy 
mit is vásá-
roltunk, egy 
kis átlátszó 
m ű a n y a g 
tartó alatt. A 
controllert kiszedve még találhatunk 
egy usb kábelt töltésre és firmware 
frissítéshez, valamint egy kis füzetet, 
amiben a csodálatos kínai angollal 
megfogalmazott mondatok próbál-
ják megmagyarázni, hogy hogyan 
is működik az újdonsült univerzális 
vezérlőnk!

Én nagyon megvagyok elégedve a 
csomagolással. Különösen szeretem 
azokat a gyártókat, ahol nem sokat 
költenek rá, így alacsonyan tartva a 
költségeket. A funkcióját teljes mér-
tékben ellátta: megvédte a cont-
rollert a szállítás során. Miután 
kibontottam úgy is kukában köt 
ki, akkor meg minek költsenek rá 
akár több ezer forintot is?

Amikorra a controller megérke-
zett, már összeszedtem mindent, ami 
kellhet. A két programot, amit koráb-
ban említettem pedig már jó előre 
telepítettem. Play áruházban egyik 
sincsen fent, így a fejlesztők oldalá-
ról kell letölteni: a  http://bitgames.
tv/ címen. Ez kezdő kínai nyelvtudást 
feltételez, vagy a google translate 
magas szintű használatát. Én a web-
programozói tudásomat vetettem 
be, és minden linket megnéztem, 
hogy hova vezet, így a file nevek 
alapján sikerült rájönnöm hogyan 
tudok letölteni. Mikorra átvettem a 

controllert, már nem kellett semmit 

Amit érdemes tudni vásár-
lás előtt

Csomagolás Telepítés és csatlakozás

„Amikor kinéztem magamnak, akkor már sok 
helyen írták, hogy csak az vegye meg, aki kísérle-

tezni akar.”

http://anipalace.hu
http://bitgames.tv/ 
http://bitgames.tv/ 
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sem telepítenem, csak csatlakozni bluetoothon keresztül 
és máris tolhattam a játékokat. Ez pedig az összes lépés 
közül a lehető legegyszerűbb: a Gamepad Assistance prog-
ram korai változatát elindítva egy nagy “plusz” gombbal 
találjuk szembe magunkat. Ezt megnyomva a telefono-
nunk automatikusan csatlakozik a G910-hez. Ennyi volt, 
játszhatunk is!

Mára viszont ez még egyszerűbb lett: ugyanis 
automatikus az egész csatlakozás, párosítás 

és működtetés. Semmit sem kell nyomni, 
csak elindítani az Assistance-ot és 

bekapcsolni a G910-
et! Ja meg persze a 

bluetootht!

Használat

Összegzés
Az első használat alkalmával egy kis szomorúság fogott 

el, ugyanis nem tudtam csak 4 irányban mozogni minden já-
tékban. Ezt szerencsére viszonylag hamar, talán 2 héten belül 
sikerült megoldani, ugyanis a webshop, ahonnan vásároltam 
közzétett egy firmware frissítést, amit a controllerre kellett 
feltölteni. Ezután már minden nagyon flottul ment! Több játék-
ban is kipróbáltam és nagyon meg vagyok vele elégedve. Nem 
csak Androidon, de PC-n is használtam, ahol gond nélkül mű-
ködött! Egy dolgot kell megjegyezni, hogy hogyan kapcsoljuk 
be! A home gombon kívül még egy másik gombot is meg kell 
nyomni, így különböző módokon képes működni. A legtöbbet 
én az “api” módot használom és ehhez kell az Assistance is. De 
van még sima Gamepad mód is, de még billentyűzet emulálás 

is, ami különösen vicces: lenyomsz egy gombot és minden 
azt hiszi, hogy te most egy kis “k” betűt nyomtál le.

Alapvetően meg vagyok elégedve. Egész jól teljesít 
a controller, egy töltéssel jó pár napig lehet játszani és 
szerintem egyáltalán nem kényelmetlen a fogása vagy a 
használata. Az ára sem volt valami sok, pár ezer forintért 
a telefonunk kézi konzollá alakul. Egy apróság van, ami 
nem vészes, csak szokni kell: a telefon súlyának ellen kell 
tartani..
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