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CONTEÚDO DA EMBALAGEM
GameSir-G7 (x 1)
Frente branca substituível (x 1)
Cabo USB-C de 3 m (x 1)
Manual do Usuário (x 1)
Cartão de agradecimento e serviço pós-vendas (x 1)
Adesivo GameSir (x 1)
Certificação (x 1)

REQUISITOS
 Xbox One / Xbox Series X|S / PC (Win 10 ou superior) com porta USB

LAYOUT DO DISPOSITIVO



2

CONECTAR

CONTROLE DE VOLUME
1. Segure o botão M + Para cima/Para baixo do D-pad para aumentar/diminuir o volume
principal. (10 níveis no total)
*Haverá um bipe ao ajustar para o nível máximo/mínimo.

2. Segure o botão M + Esquerda/Direita do D-pad para aumentar o volume do jogo e diminuir o
volume do chat de voz/diminuir o volume do jogo e aumentar o volume do chat de voz.
*Haverá um bipe ao ajustar para o nível máximo/médio/mínimo.

3. Função Silenciar microfone: toque no botão Silenciar microfone, o indicador se tornará
vermelho sólido e a função Silenciar microfone será ativada. Toque novamente no botão Silenciar
microfone, o indicador apagará e a função Silenciar microfone será desativada (padrão).

CONFIGURAÇÕES DOS BOTÕES TRASEIROS
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1. Definir o valor do botão M1/M2: segure os botões M+M1/M2 simultaneamente por 3
segundos. Quando o indicador piscar lentamente, toque no botão que deseja mapear para
M1/M2. O indicador se tornará sólido para indicar que o valor do botão M1/M2 está definido.
2. Cancelar o valor do botão M1/M2: segure os botões M+M1/M2 simultaneamente por 3
segundos. Quando o indicador piscar lentamente, toque no botão M1/M2. O indicador se tornará
sólido para indicar que o valor do botão M1/M2 está cancelado.

CALIBRAÇÃO DOS JOYSTICKS E GATILHOS

1. Segure os botões View + Menu + Xbox até que o cabo USB-C seja inserido na porta USB

do PC. O indicador piscará lentamente em branco.
2. Certifique-se de que LT & RT e os joysticks esquerdo e direito não sejam tocados. Em seguida,
pressione o botão A. O indicador apagará.
3. Pressione LT & RT até o final dos seus cursos. Gire os joysticks em seus ângulos máximos 3
vezes. Pressione o botão A. O indicador se tornará branco sólido para indicar que a calibração
terminou.
4. Após o fim da calibração, será necessário desconectar e reconectar o controlador antes do uso.

PERSONALIZAÇÃO VIA SOFTWARE "GAMESIR NEXUS"
Baixe o software “GameSir Nexus” da Microsoft Store no Xbox/PC ou gamesir.hk
Use o software "GameSir Nexus" para atualizar o firmware e crie 3 perfis personalizados. O perfil
inclui mapeamento de botões, ajuste de zonas de joysticks e gatilhos, controle do nível de
vibração, etc.
*Se o valor do botão M1/M2 definido no software for diferente da configuração manual, a última
configuração prevalecerá, e a antiga será diretamente substituída.


