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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.

Prohlášení o shodě a informace o záručních podmínkách naleznete na adrese:
https://my.nacongaming.com/my-nacon/support/

I Vlastnosti výrobku
Drátový ovladač pro herní konzole Xbox
Asymetrické rozložení páček s 38° amplitudou
3,5mm zdířka pro sluchátka s mikrofonem
Doprovodná aplikace pro konfiguraci ovladače
Přepínač na spodní straně pro výběr profilů
Pevně připojený 3m USB kabel
Kompatibilní s konzolemi Xbox Series X|S, Xbox One a PC
Šířka x výška x hloubka: 154 x 97 x 48 mm
Délka kabelu: přibližně 3 m
Vstup/výstup: napětí 5V, stejnosměrný proud o velikosti 500 mA
Druh napájení: napájení stejnosměrným proudem

I Obsah balení
1x herní ovladač
1x uživatelská příručka
1x záruční list
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1. Levá analogová páčka
s funkcí digitálního tlačítka
a 38° amplitudou
2. Pravá analogová páčka
s funkcí digitálního tlačítka
a 38° amplitudou
3. Směrový ovladač
4. Akční tlačítka A/B/X/Y

5. Levé tlačítko
6. Pravé tlačítko
7. Levá spoušť
8. Pravá spoušť
9. Tlačítko Zobrazení
10. Tlačítko Menu
11. Tlačítko Xbox

12. Stavová kontrolka LED
13. Tlačítko Sdílet
14. 3,5mm zdířka
15. Pevně připojený 3m USB 
kabel
16. Standardní profil
(klasický režim) /
vlastní profil (pokročilý režim)
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I Ovládací prvky



CZ /

I Jak používat tento ovladač s konzolí Xbox
Připojte USB kabel k volnému portu vaší konzole Xbox. Při zapínání ovladače se 
nedotýkejte páček ani spouští.
Je-li konzole vypnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka Xbox na ovladači nebo stisknutím 
tlačítka Xbox přímo na konzoli.
Jakmile začne stavová kontrolka LED (č. 12) svítit jednolitou bílou barvou, je vše 
připraveno!
Jakmile USB kabel odpojíte, ovladač se vypne.

I Jak používat tento ovladač s počítačem
Ovladač Pro Compact je zařízení typu Plug & Play. To znamená, že potřebný softwarový 
ovladač se nainstaluje automaticky, jakmile poprvé připojíte herní ovladač k počítači. 
Podrobný postup je následující:

• Zapněte počítač a počkejte, než se zobrazí pracovní plocha Windows.
• Najděte nevyužitý USB port na vašem počítači a zapojte do něj USB kabel ovladače  

Pro Compact.
• Windows naleznou nové zařízení a po několika sekundách zahájí instalaci příslušného 

softwarového ovladače. Na to vás upozorní ikona na hlavním panelu.
• Doba trvání instalace závisí na rychlosti vašeho systému. Jakmile bude dokončena, 

zobrazí se odpovídající hlášení. Nyní můžete začít ovladač Pro Compact používat.

I Vlastní profil
Na spodní straně ovladače Pro Compact se nachází přepínač, s jehož pomocí můžete 
přepnout na vlastní profil, přičemž nezbytnou doprovodnou aplikaci naleznete v obchodě 
Microsoft Store. Aplikace je kompatibilní s Windows 10 a konzolemi Xbox.
Nejprve si stáhněte aplikaci sloužící k úpravě nastavení. V obchodě ji naleznete pod 
názvem Pro Compact.
Jakmile aplikaci nainstalujete, můžete začít ovladač libovolně přizpůsobovat svým 
oblíbeným hrám. 
Poznámka: V ovladači může být naráz uložen pouze jeden vlastní profil.

S pomocí doprovodné aplikace můžete:
• Upravit reakční křivku a mrtvou zónu levé i pravé páčky.
• Přemapovat tlačítka na ovladači (s výjimkou tlačítek Zobrazení, Menu, Xbox a Sdílet).
• Upravit mrtvou zónu levé i pravé spouště.
• Zapnout nebo vypnout vibrace.
• Přepnout z osmisměrného nastavení směrového ovladače na čtyřsměrné a obráceně.
• Aktualizovat ovladač Pro Compact.
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Jak přepnout z klasického režimu na pokročilý?
Po stažení a nainstalování aplikace se před jejím spuštěním ujistěte, že ovladač je 
připojený ke konzoli nebo počítači.
Přesvědčte se, že přepínač mezi klasickým a pokročilým režimem (č. 16) se nachází 
vlevo, tzn. je nastavený klasický režim (je vidět zelená barva).
Nyní jste připraveni spustit aplikaci. Podle pokynů na obrazovce upravte svůj vlastní 
profil.
Poté, co si profil přizpůsobíte a zavřete aplikaci, můžete pomocí přepínače přepínat 
z jednoho režimu na druhý – pozice vlevo znamená klasický režim (je vidět zelená barva) 
a pozice vpravo znamená pokročilý režim (je vidět bílá barva).

I Vzhled aplikace

I Technologie Dolby
Chcete-li aktivovat technologii prostorového zvuku Dolby, postupujte následovně:

1. Přejděte do obchodu Microsoft Store.
2. Stáhněte si bezplatnou aplikaci Dolby Access.
3. Připojte ovladač.
Aplikace automaticky rozpozná váš ovladač a aktivuje technologii Dolby pro připojená 
sluchátka.
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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.

I 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, 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/ Toto zařízení není navrženo 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 zařízení 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.

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

I Právní informace
Windows™ 7/8/10 jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft.



W W W. N A C O N G A M I N G . C O M
 @NaconGaming     Nacongaming     Nacon International

*3D zvuk Dolby Atmos® pro sluchátka vás svou precizností a realističností doslova vtáhne do hry. Uvolněte 
sílu technologie Dolby Atmos® ve svých hrách. Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných 

vlastníků. 

Programmable = programovatelný / Ergonomic = ergonomický / 3M cable = 3m kabel / 3D sound = 3D zvuk


