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Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tento výrobok značky NACON®.
Účelom tohto výrobku je obohatiť váš zážitok z hrania videohier. Túto
príručku si prosím uschovajte na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie.

Prehlásenie o súhlase a informácie o záručných podmienkach nájdete na adrese:
https://my.nacongaming.com/my-nacon/support/

I Vlastnosti výrobku
Drôtový ovládač pre herné konzoly Xbox
Asymetrické rozloženie páčok s 38° amplitúdou
3,5 mm slot pre slúchadlá s mikrofónom
Sprievodná aplikácia pre konfiguráciu ovládača
Prepínač na spodnej strane pre výber profilov
Pevne pripojený 3 m USB kábel
Kompatibilné s konzolami Xbox Series X|S, Xbox One a PC
Výška x šírka x hĺbka: 154 x 97 x 48 mm
Dĺžka kábla: približne 3 m
Vstup/výstup: napätie 5V, jednosmerný prúd s veľkosťou 500 mA
Zdroj napájania s jednosmerným prúdom

I Obsah balenia
1x herný ovládač
1x užívateľská príručka
1x záručný list
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I Ovládacie prvky
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1. ľavá analógová páčka
s funkciou digitálneho tlačidla
a 38° amplitúdou
2. pravá analógová páčka
s funkciou digitálneho tlačidla
a 38° amplitúdou

5. ľavé tlačidlo LB

12. stavová kontrolka LED

6. pravé tlačidlo RB

13. tlačidlo Zdieľať

7. ľavá spúšť LT

14. 3,5 mm jack port

8. pravá spúšť RT

15. zabudovaný 3 m USB kábel

9. tlačidlo Zobrazenie

16. štandardný profil
(klasický režim) /
vlastný profil (pokročilý režim)

3. smerový ovládač

10. tlačidlo Menu

4. akčné tlačidlá A/B/X/Y

11. tlačidlo Xbox
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I Ako používať tento ovládač s konzolou Xbox
Pripojte USB kábel k voľnému portu vašej konzoly Xbox. Pri zapínaní ovládača sa
nedotýkajte páčok ani spúští.
Ak je konzola vypnutá, zapnite ju stlačením tlačidla Xbox na ovládači alebo stlačením
tlačidla X priamo na konzole.
Keď začne stavová kontrolka LED (č. 12) svietiť jednoliatou bielou farbou, môžete začať hrať!
Keď USB kábel odpojíte, ovládač sa vypne.

I Ako používať tento ovládač s počítačom
Ovládač Pro Compact je zariadenie typu Plug & Play. To znamená, že potrebný softwarový
ovládač sa nainštaluje automaticky, keď prvý raz pripojíte herný ovládač k počítaču.
Podrobný postup je nasledujúci:
• Zapnite počítač a počkajte, kým sa zobrazí pracovná plocha Windows.
• Nájdite nevyužitý USB port na vašom počítači a zapojte tam USB kábel ovládača
Pro Compact.
• Windows nájde nové zariadenie a po niekoľkých sekundách začne inštaláciu
príslušného softwarového ovládača. Na to vás upozorní ikona na hlavnom paneli.
• Doba trvania inštalácie závisí na rýchlosti vášho systému. Keď bude dokončená,
zobrazí sa príslušné hlásenie: Teraz môžete začať používať ovládač Pro Compact.

I Vlastný profil
Na zadnej strane ovládača Pro Compact sa nachádza prepínač, pomocou ktorého
môžete použiť vlastný profil, pričom potrebnú sprievodnú aplikáciu nájdete v obchode
Microsoft Store. Aplikácia je kompatibilná s Windows 10 a konzolami Xbox.
Najskôr si stiahnite aplikáciu, ktorá slúži na úpravu nastavení. V obchode ju nájdete pod
názvom Pro Compact.
Keď aplikáciu nainštalujete, môžete začať ovládač ľubovoľne prispôsobovať svojim
obľúbeným hrám.
Poznámka: V ovládači môže byť naraz uložený len jeden vlastný profil.

Pomocou užívateľského rozhrania môžete:
• Upraviť reakčnú krivku a mŕtvu zónu ľavej a pravej páčky.
• Prestaviť tlačidlá na ovládači (s výnimkou tlačidiel Zobrazenie, Menu, Xbox a Zdieľať).
• Upraviť mŕtvou zónu ľavej a pravej spúšte.
• Zapnúť alebo vypnúť vibrácie.
• Prepnúť z osemsmerného nastavenia smerového ovládača na štvorsmerné a naopak.
• Aktualizovať ovládač Pro Compact.
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Ako prepnúť z klasického režimu na pokročilý?
Po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie sa pred jej spustením uistite, že je ovládač
pripojený ku konzole alebo počítaču.
Presvedčte sa, že prepínač medzi klasickým a pokročilým režimom sa nachádza vľavo,
čiže je nastavený klasický režim (vidíte zelenú farbu).
Teraz ste pripravení spustiť aplikáciu. Podľa pokynov na obrazovke upravte svoj vlastný
profil.
Keď si profil prispôsobíte a zavriete aplikáciu, môžete prepínať pomocou prepínača
z jedného režimu na druhý (č.16). Pozícia vľavo znamená Xbox mód (vidíte zelenú farbu)
a pozícia vpravo znamená pokročilý režim (vidíte fialovú farbu).

I Znázornenie aplikácie

I Technológia Dolby
Pri aktivácii priestorového zvuku Dolby postupujte nasledovne:
1 - Prejdite do obchodu Microsoft Store.
2 - Stiahnite si bezplatnú aplikáciu Dolby Access.
3 - Pripojte ovládač.
Aplikácia automaticky rozpozná váš ovládač a aktivuje technológiu Dolby pre
pripojené slúchadlá.
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Recyklácia
S týmto výrobkom by sa nemalo nakladať ako s bežným domácim
odpadom. Namiesto toho ho prosím zaneste na príslušné zberné
miesto. Recyklácia je dôležitá, pretože znižovaním množstva odpadu
na skládkach prispieva k ochrane životného prostredia. Platí iba pre EU
a Turecko.
I Dôležité bezpečnostné opatrenia
1/ Tento výrobok je určený na použitie iba vo vnútorných priestoroch. Nevystavujte ho
priamemu slnečnému žiareniu alebo zlému počasiu.
2/ Výrobok nevystavujte striekajúcej vode, kvapkám dažďa alebo vlhkosti. Neponárajte
ho do kvapaliny.
3/ Výrobok nevystavujte prachu, vysokej vlhkosti, vysokým teplotám alebo mechanickému
šoku.
4/ Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený. Nepokúšajte sa ho opraviť.
5/ K čisteniu povrchu používajte výlučne jemnú, čistú a vlhkú handričku. Čistiace
prostriedky môžu poškodiť povrchovú úpravu a preniknúť dovnútra.
6/ Výrobok neprenášajte za kábel.
7/ Toto zariadenie nie je navrhnuté pre používanie osobami so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osobami bez potrebných skúseností
či znalostí, ak predtým neboli poučené alebo nedostali inštrukcie o spôsobe používania
tohto zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Výrobok nenechávajte bez
dozoru a uchovávajte ho mimo dosah detí. Nevhodné pre deti mladšie ako sedem rokov
kvôli riziku omotania kábla okolo krku.
8/ Maximálna prevádzková teplota nesmie prekročiť 35 °C.

I Ergonómia
Držanie rúk v rovnakej pozícii môže po dlhšej dobe vyvolať bolesť. Ak k tomu dochádza
opakovane, poraďte sa prosím s lekárom. Ako prevenciu vám odporúčame, aby ste si každú
hodinu urobili pätnásťminútovú prestávku.
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I Technická podpora
E-mail: support@nacongaming.com
Web: www.nacongaming.com

I Právne informácie
Windows™ 7/8/10 sú registrované ochranné známky spoločnosti 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® pre slúchadlá vás svojou precíznosťou a realizmom doslova vtiahne do hry. Uvoľnite
silu technológie Dolby Atmos® vo svojich hrách. Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných
vlastníkov.
Programmable = programovatelný / Ergonomic = ergonomický / 3M cable = 3m kábel / 3D sound = 3D zvuk

