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Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek značky NACON®. 
Účelem tohoto výrobku je obohatit váš zážitek z hraní videoher. 
Tuto příručku si prosím uschovejte na bezpečném místě pro pozdější 
použití. 
 

Záruka 
Prohlášení o shodě naleznete na: 
https://my.nacongaming.com/my-nacon/support/ 
 

Vlastnosti výrobku 
Herní ovladač Nacon MG-X pro telefony s operačním systémem Android 
Asymetrické rozložení páček 
Zabudovaná baterie, dobíjitelná přes port USB-C 
Výdrž baterie až 20 hodin 
Kompatibilní s operačním systémem Android 6 a novějšími 
Bluetooth připojení ke smartphonu (technologie Bluetooth 4.2 Low Energy) 
Univerzální kompatibilita se všemi displeji s úhlopříčkou až 6,7” 
Maximální velikost otvoru: 163 mm 
 

Obsah balení 
Herní ovladač Nacon MG-X pro telefony s operačním systémem Android 
80cm USB-C kabel 
Uživatelská příručka 
Záruční list 
Bezpečnostní pokyny 
Prohlášení o shodě 
 

Ovládací prvky 
Tlačítko Zobrazení 
Levé tlačítko / Levá spoušť 
Levá páčka 
Směrový ovladač 
Nabíjecí port USB-C 
Pravé tlačítko / Pravá spoušť 
Tlačítko Menu 
Akční tlačítka 
LED ukazatel úrovně baterie 
Pravá páčka 
Stavová kontrolka LED 
Tlačítko Xbox 
Tlačítko pro párování pomocí Bluetooth 
 



Zapnutí/vypnutí ovladače 
Chcete-li ovladač zapnout, stiskněte tlačítko Xbox. Ovladač se připojí k poslednímu telefonu, se kterým 
byl spárován. 
Chcete-li ovladač vypnout, podržte tlačítko Xbox po dobu šesti sekund. 
Poznámka: Za účelem úspory energie baterie se ovladač automaticky vypne po patnácti minutách 
nečinnosti. 
 

Spárování telefonu s ovladačem Nacon MG-X 
V telefonu přejděte do nabídky Bluetooth a zahajte vyhledávání zařízení vhodných ke spárování 
pomocí technologie Bluetooth. 
Na ovladači stiskněte tlačítko Xbox, stavová kontrolka LED by měla začít pomalu blikat. 
Stisknutím a podržením tlačítka pro párování pomocí Bluetooth na pravé dolní straně ovladače po dobu 
tří sekund zahajte párování zařízení. Stavová kontrolka LED by měla začít blikat rychleji. 
Na telefonu by se měl ovladač objevit pod názvem „Nacon MG-X“. Vyberte ho a počkejte, dokud se 
ovladač nezobrazí v seznamu spárovaných zařízení. 
 

Ukazatel slabé baterie 
Když nabití baterie klesne na nízkou úroveň, začne příslušný LED ukazatel pomalu červeně blikat. 
Když nabití baterie klesne na velmi nízkou úroveň, začne příslušný LED ukazatel blikat červeně rychleji. 
 

Nabíjení ovladače 
Ovladač disponuje zabudovanou baterií. Chcete-li ji nabít, vezměte USB-C kabel, který je dodáván 
společně s ovladačem, a zapojte ho do nabíjecího portu (nacházejícího se pod směrovým ovladačem). 
Druhý konec kabelu poté zapojte do některého z volných USB portů vašeho počítače. LED ukazatel 
úrovně baterie přestane blikat červeně. Po nabití se LED ukazatel rozsvítí zeleně a po odpojení kabelu 
zcela zhasne. 
 

Kompatibilita 
S ovladačem Nacon MG-X můžete využívat cloudovou herní službu společnosti Microsoft. Pro přístup 
k této herní službě potřebujete předplatné Xbox Game Pass Ultimate. 
Ovladač Nacon MG-X je také kompatibilní s hrami pro Android, které podporují herní ovladače. 
Upozornění: Tento ovladač není kompatibilní s produkty společnosti Apple. 
 

Umístění telefonu 
Chcete-li používat svůj telefon s ovladačem Nacon MG-X, umístěte telefon pečlivě do příslušného 
otvoru. 
Upozornění: Pokud je váš telefon uložen v ochranném pouzdru, může toto pouzdro způsobit, že telefon 
nebude v příslušném otvoru správně držet. Abyste v takovém případě předešli uvolnění a pádu telefonu, 
je nejlepší vyjmout ho z pouzdra. 
 

Recyklace 
S tímto výrobkem by se nemělo nakládat jako s běžným domovním odpadem. Místo toho ho prosím 
zaneste na příslušné sběrné místo. Recyklace je důležitá, neboť snižováním množství odpadu na 
skládkách přispívá k ochraně životního prostředí. Platí pouze pro EU a Turecko. 
 
Tento výrobek obsahuje baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2006/66/ES. Z toho důvodu 
s ní nelze nakládat jako s běžným domovním odpadem. Informujte se proto prosím o systému sběru 
baterií platném ve vaší zemi a postupujte podle těchto pravidel, protože správné nakládání s 
vysloužilými bateriemi pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské 
zdraví. 



 

Důležitá bezpečnostní opatření 
1/ Tento výrobek je určen k použití pouze ve vnitřních prostorách. Nevystavujte ho přímému 

slunečnímu záření nebo špatnému počasí. 
2/ Výrobek nevystavujte stříkající vodě, kapkám deště nebo vlhkosti. Neponořujte ho do kapaliny. 
3/ Výrobek nevystavujte prachu, vysoké vlhkosti, vysokým teplotám nebo mechanickému šoku. 
4/ Výrobek nepoužívejte ani nerozebírejte, je-li poškozený. Nepokoušejte se ho opravit. 
5/ K čištění povrchu používejte výhradně jemný, čistý a vlhký hadřík. Čisticí prostředky mohou 

poškodit povrchovou úpravu a proniknout dovnitř. 
6/ Výrobek nepřenášejte za kabel. 
7/ Tento výrobek není navržen pro používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi nebo osobami bez potřebných zkušeností či znalostí, jestliže se jim předtím 
nedostalo poučení nebo instrukcí ohledně používání tohoto výrobku od osoby zodpovědné za 
jejich bezpečnost. 
Výrobek nenechávejte bez dozoru a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Nevhodné pro děti mladší 
sedmi let kvůli riziku omotání kabelu okolo krku. 

8/ Maximální provozní teplota nesmí překročit 35 °C. 
 

Bezpečnostní opatření týkající se baterie 
VAROVÁNÍ 
• Pokud váš výrobek disponuje zabudovanou nevyměnitelnou baterií, nepokoušejte se ho otevřít a 

tuto baterii vyjmout. Mohli byste při tom poškodit výrobek nebo se zranit. 
• Pokud váš výrobek disponuje zabudovanou vyměnitelnou baterií, používejte pouze typ baterie 

dodávaný společností Nacon/RIG. Vysloužilé baterie byste měli okamžitě vyjmout a zanést na 
příslušné sběrné místo. 

RECYKLACE: Baterii  tohoto výrobku je třeba zrecyklovat nebo zlikvidovat odpovídajícím 
způsobem. Další informace týkající se vyjmutí a likvidace této baterie vám poskytne příslušné 
sběrné místo. 

• Baterie má omezenou životnost. S opakovaným používáním a zvyšujícím se stářím baterie se doba 
jejího nabíjení postupně prodlužuje. Životnost baterie se odvíjí také od způsobu jejího skladování, 
stavu použití, vlastností okolního prostředí a dalších faktorů. 

• Při nabíjení baterie v netypických prostředích nemusí být nabíjení tak účinné. 
• Výdrž baterie se může lišit v závislosti na způsobu jejího používání a vlastnostech okolního 

prostředí. 
 
Pokud ovladač delší dobu nepoužíváte, doporučujeme vám ho plně nabít alespoň jednou ročně, abyste 
zachovali jeho funkčnost. 
 
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru, výbuchu a popálenin. 
• Pokud ovladač při nabíjení nepoužíváte, nenabíjejte baterii déle, než je nezbytně nutné. 
• Zabraňte kontaktu kovových předmětů, jako jsou klíče nebo mince, s baterií nebo ovladačem. 
• Baterii se nepokoušejte otevřít nebo poškodit. Může obsahovat korozivní látky, které jsou 

nebezpečné při styku s očima nebo pokožkou a toxické při požití. 
• Baterii nikdy nevkládejte do úst. Při požití se obraťte na lékaře nebo toxikologické centrum. 
• Pokud se látka obsažená v baterii dostane do styku s vaším oblečením, pokožkou nebo očima, 

důkladně je omyjte čistou vodou a ihned kontaktujte lékaře. 
• Baterii vždy uchovávejte mimo dosah dětí. 
• Baterii nikdy nevhazujte do ohně ani nepokládejte do pečící trouby. 
• Rozdrcení nebo rozřezání baterie může způsobit její výbuch. 



• Baterie by neměla být vystavena extrémně vysoké ani nízké teplotě nebo nízkému tlaku vzduchu 
ve vysoké nadmořské výšce při používání, skladování nebo přepravě, protože by to mohlo způsobit 
její výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu. 

 

Ergonomie 
Držení rukou ve stejné pozici může po delší době vyvolat bolest. Dochází-li k tomu opakovaně, poraďte 
se prosím s lékařem. 
Jako prevenci vám doporučujeme, abyste si každou hodinu udělali patnáctiminutovou přestávku. 
 

Technické údaje 
• Rozměry: 185 x 94 x 35 mm 
• Délka kabelu: 80 cm 
• Vstup: napětí 5 V, stejnosměrný proud o velikosti 500 mA 
• Druh napájení: napájení stejnosměrným proudem 
• Výdrž baterie: 20 hodin 
• Doba nabíjení: >2 hodiny 
• Kapacita baterie: 600 mAh 
• Maximální provozní teplota nesmí překročit 35 °C 
• Informace o energii vyzařované výrobkem: 

- Frekvenční pásmo: 2,402 – 2,480 GHz 
- Maximální vysílací výkon: 7,26 dBm 

 

Technická podpora 
E-mail: support@nacongaming.com 
Web: www.nacongaming.com 
 

Právní informace 
Windows™ 10 je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft. 
 
MG-X je registrovaná ochranná známka. 
 
Compact size = Kompaktní velikost / Wireless = Bezdrátový / Universal = Univerzální 


