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1. The product is suitiable for PS4, PS3, Android (Android 10.0 or higher), iOS (13.0

 or higher) and PC.

2. High performance BT wireless connect technology is adopted to provide reliable signal without

delays within 8 meters. It has strong anti-interference performance and will not be affected by other

wireless devices. Driver-free and automatic connection.

3. Built in collored LED light.

4. Built in asymmetric motor, supporting dual motor and dual vibration function.

5. Built in 3D acceleration sensor and six-axis gyroscope sensor.

6. Equipped with 3.5mm headphone jack.

7. Ergonomic and comfortable grip.

8. Within 5 minuts of no use the controller automatically goes into sleep mode.

9. Support dual point capacitive sensor touchpad.

10. The controller (with a lithium battery) can be charged with USB Type-C.

11. The controller supports the PC USB online upgrade product program.

Product description

Buttons

  knoppen

1. Charge Voltage: DC5V                                             2. Battery capacity: 400mAh
3. Full charge use time: about 15H                               4. Charge Time: About 3H
5. BT3.0, transmission distance: ≤8M                         6.  Standby time: Fully charged for 30 days 

Electrical parameters  

1. After the PS4 console is turned on and enters the interface, insert the data cable into the USB

port of the console. Connect the data cable to the controller, and press the house button (HOME). 

The controller LED light will flash quickly, when single colour LED on the gamepad is on, this means

that it is connected successfully and you can remove the data cable. Press the house button 

(HOME) again on the gamepad, The gamepad and the console will automatically connect now.

2. Single press the home button to display the main screen.

3. Double press the home button to start the application. 

4. Press the home button if the controller goes into sleep mode.

5. The controller has no function to get the console out of sleep mode.

6. Long press the home button to end application or logout/ turn off the PS4 console.

7. Up to four controllers possible. The coloured LED will light up in blue, red, green, and pink. 

This is configurable. 

 Operation use mode PS4 console

 Operation use mode PS3 console and PC

For connecting to the PS3 console and PC you need to wire the controller. It will work automatically. 

PS3 and PC do not support the six-axis gyroscope and vibration function. For the PC you can install

the PS4 driver to support this.

Operation use mode Android and iOS devices

Turn the controller on. Press SHARE + HOME. The LED indicator light will flash intermittently.

Search on your device in the Bluetooth list for "PS4010” and click on it to pair. After 

successfully pairing the LED light will stay on. You can no use the controller to play games. 

1. Please do not store product in humid or high temperature places.

2. Do not knock, beat, puncture, or try to disassemble. Avoid unnecessary damage to the product.

3. The product will not be covered by after-sales warranty if the product has been disassembled

by non-professionals. 

4. If some games can not be played because of official game platform software upgrades or 

source code changes we are not responsible. 

If you need service or information regarding your product, please contact us at

contact@elite-store.nl

PlayCool provides a 1 year warranty on its products. The products needs to be returned with

a proof of purchase and the defects need to be reported within one year from the date of 

purchase. 

This warranty does not cover:

-Damages caused by misuse or incorrect repair;

-Damages by wearable goods;

-Defects that the customer was aware of at the time of purchase;

-Damages or defects caused by costumer neglect;

-Damages or defects caused by third parties.

Indien je service of informatie nodig hebt met betrekking tot een product, stuur dan een mail naar

contact@elite-store.nl

PlayCool voorziet jou van 1 jaar garantie. Het product moet aangeleverd worden met bewijs van

aankoop en de defecten moeten binnen een jaar na aankoop gemeld worden.

Let op! Garantie geldt niet als:

-Schades zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik of incorrecte reparatie;

-De defecten er waren ten tijde van aankoop;

-Voor slijtage aan onderhevige onderdelen;

-Schades en defecten door eigen toedoen;

-Schades en defecten door toedoen van derden.

Notes
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Included

PlayCool Elite Wireless
    Gaming Controller x1  

User Manual x1            Type-C cable x1   
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Handleiding PlayCool-PS4010

D-pad

        Links 3D&
        L3 knop

Rechts 3D&
      R3 knop 

SHARE knop

R knop

S2 knop

ZR knop

S4 knop

L knop

S1 knop

ZL knop

S3 knop

OPTIONS knop

Touchpad

Function keys

HOME knop

Typc-C aansluiting

LED indicator

1. Het product is geschikt voor de PS4, PS3, Android (vanaf Android 10.0), iOS (vanaf 13.0) en PC.

2. Hoge snelheid Bluetooth connectiviteit voor een goed en betrouwbaar signaal binnen 8 meter. 

De sterke verbinding wordt niet verstoord door andere apparaten. Geen drivers nodig en verbindt

automatisch.

3. Ingebouwde led kleur verlichting.

4. Ingebouwde assymetrische motor voor dubbele vibtratie in de controller.

5. Ingebouwde 3d acceleratie sensor en zes-assige gyroscoop sensor.

6. Ingebouwde 3.5 mm hoofdtelefoon jack.

7. Een ergonomische en comfortabele grip.

8. Binnen 5 minuten van geen gebruik gaat de controller automatisch op slaapstand modus.

9. Touchpad ondersteund tweepunts aanraking.

10. De controller (met een lithium batterij) kan via USB Type-C opgeladen worden.

11. Ondersteunt PC USB online update product programma. 

Product omschrijving

1. Voltage oplader: DC5V                                              2. Batterij capaciteit: 400mAh
3. Gebruikuren volledig opgeladen: 15U                       4. Oplaadtijd: 3U
5. Bluetooth 3.0 bereik maximal 8 meter                       6. Standby tijd:  Vol opgeladen 30 dagen

Elektronische parameters  

Om met de PS3 te verbinden dien je de datakabel aan de controller en in de console te steken. 
Dit zal direct werken. 
PS3 en PC ondersteunen de zes-assige gyroscoop en vibratiefunctie niet. Voor de PC is er een
PS4 driver te installeren welke zal zorgen voor ondersteuning.

1. Zodra de PS4 aan staat en de interface is opgestart steek je de datakabel in de USB poort. 

Steek de andere kant van de datakabel in de controller zelf en druk op het huisje (Thuis). 

het licht van de controller zal knipperen totdat deze een kleur wordt en niet meer knippert.

De controller zal dan verbonden zijn. De datakabel kan verwijderd worden. Als je dan op het

 huisje (thuis) drukt zal de controller automatisch verbinden.

2. Druk een enkel keer op de thuisknop om op het startscherm te komen.

3. Druk tweemaal op de thuisknop om de applicatie te starten.

4. Druk op de thuisknop als de controller in slaapstand gaat.

5. De controller heeft geen functie op de console uit slaapstand te halen.

6. Druk de thuisknop lang in om een applicatie te sluiten of om uit te loggen/ af te sluiten.

7. Tot 4 controllers mogelijk te verbinden. De mogelijke kleuren voor de Led verlichting van de

controller zijn blauw, rood, groen en roze. Dit is aan te passen. 

 Gebruiksmodus PS4 Console

 Gebruiksmodus PS3 en PC

 Gebruiksmodus Android en iOS toestellen

Zet de controller aan. Druk op SHARE + HOME. De verlichting zal snel knipperen. Zoek in de

Bluetooth lijst van je toestel naar "PS4010” en klik om te verbinden. Na succesvolle verbinding

zal de verlichting aan blijven. De controller is nu bruikbaar voor het spelen van spellen. 

 Waarschuwingen

1. Bewaar het product niet bij hoge temperaturen of in vochtige omstandigheden.

2. Gooi, sla, penetreer en demonteer het product niet. Vermijd onnodige schade aan het product.

3. Het product zal niet onder garantie vallen indien dit is gedemonteerd door niet-professionals.

4. Wij zijn niet verantwoordelijk indien bepaalde spellen niet gespeeld kunnen worden door software

updates of door een veranderde broncode.
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Meegeleverd

PlayCool Elite Wireless 
Gaming Controller 1x

Handleiding 1x           Type-C USB kabel 1x
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Service en garantie

Service and warranty


