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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 pro pozdější použití.

I Záruka
Na tento výrobek značky NACON poskytujeme jako jeho výrobce záruku v délce dvou 
let ode dne jeho zakoupení a během této doby ho bezplatně vyměníme za stejný 
nebo podobný model, podle našeho uvážení, pokud u něj dojde k závadě v důsledku 
nekvalitního materiálu nebo pochybení ve výrobě. Pro případ reklamace mějte prosím 
uschovaný doklad o koupi po celou záruční dobu. Bez tohoto dokladu nebudeme moci 
vaší žádosti o reklamaci vyhovět. V případě nákupu přes internet si prosím uschovejte 
také původní balení. Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé neúmyslným 
poškozením, nevhodným zacházením nebo přirozeným opotřebením. Tímto omezením 
nejsou dotčena vaše zákonná práva.

Prohlášení o shodě naleznete na: https://my.nacongaming.com/en-GB/support

I Vlastnosti výrobku
Drátový ovladač pro Xbox Series X|S, Xbox One a PC
Asymetrické rozložení páček s amplitudou 30° až 45°
3,5mm zdířka pro sluchátka s mikrofonem
Doprovodná aplikace pro konfiguraci ovladače
Přepínání mezi čtyřmi vlastními profily
Odpojitelný 3m USB kabel
Hmotnost: 260 g bez kabelu a dodatečných závaží
Šířka x výška x hloubka: 154 x 97 x 58 mm
Vstup: napětí 5 V, stejnosměrný proud o velikosti 500 mA
Druh napájení: napájení stejnosměrným proudem

I Obsah balení

Herní ovladač
Uživatelská příručka
Záruční list
Prohlášení o shodě
Informace o aktivaci technologie Dolby

Pouzdro na uskladnění
3m opletený USB kabel
Příruční schránka obsahující dvě další 
hlavičky páček, tři páry závaží a dva 
další čepy páček
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I Ovládací prvky

01 Levá analogová páčka s funkcí 
digitálního tlačítka a 38° amplitudou 
02 Pravá analogová páčka s funkcí 
digitálního tlačítka a 38° amplitudou
03 Směrový ovladač
04 Akční tlačítka A/B/X/Y
05 Levé tlačítko
06 Pravé tlačítko
07 Levá spoušť
08 Pravá spoušť
09 Tlačítko Zobrazení
10 Tlačítko Menu
11 Tlačítko Xbox

12 Stavová kontrolka LED
13 Tlačítko Sdílet
14 3,5mm zdířka pro sluchátka  
s mikrofonem
15 Odpojitelný 3m USB kabel
16 LED ukazatele profilu
17 Standardní profil (klasický režim) / 
vlastní profil (pokročilý režim)
18 Tlačítko pro volbu profilu
19 Programovatelné tlačítko zkratky S1
20 Programovatelné tlačítko zkratky S2
21 Programovatelné tlačítko zkratky S3
22 Programovatelné tlačítko zkratky S4
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I Jak používat tento ovladač s konzolemi Xbox Series X|S a Xbox One  
- Připojte USB kabel k volnému portu vaší konzole Xbox. Při zapínání ovladače se 
nedotýkejte páček ani spouští.
Jakmile začne stavová kontrolka LED trvale svítit bílou barvou, je ovladač připraven  
k použití. 
- Je-li konzole vypnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka Xbox na ovladači nebo stisknutím 
tlačítka Xbox přímo na konzoli.
- Můžete začít hrát!

07

14

22 20

21 19

1718

16

15

08



CZ /

- Jakmile odpojíte USB kabel nebo vypnete konzoli, ovladač se vypne.

I Jak používat tento ovladač s počítačem
Ovladač Revolution X Pro Controller 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 
Revolution X Pro Controller.
• 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 Revolution X 
Pro Controller používat.

I Nastavení tlačítek zkratek
Nastavení čtveřice tlačítek zkratek můžete upravit dvěma způsoby: Buď pomocí 
doprovodné aplikace Revolution X umožňující používat vlastní nastavení ovladače  
v pokročilém režimu, nebo přímo na ovladači v klasickém režimu.
V případě klasického režimu postupujte prosím následovně. Chcete-li používat pokročilý 
režim, je nutné upravit nastavení tlačítek zkratek pomocí aplikace Revolution X.

1. Přesvědčte se, že přepínač mezi klasickým a pokročilým režimem je v poloze 
„Classic“ (Klasický).
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro volbu profilu po dobu tří sekund. LED ukazatele 
profilu zůstanou zhasnuté a světelný kruh kolem pravé páčky začne blikat.
3. Stiskněte tlačítko zkratky (S1, S2, S3 nebo S4), které chcete „naprogramovat“. 
LED ukazatel náležející k danému tlačítku zkratky se rozsvítí.
4. Stiskněte tlačítko, které chcete přiřadit k danému tlačítku zkratky.
5. LED ukazatel náležející k danému tlačítku zkratky potvrdí nastavení tím, že třikrát 
zabliká.
6. Pokud stisknete nesprávné tlačítko, jednoduše zopakujte krok 4 a přiřaďte tlačítko 
správné.
7. Chcete-li přiřadit další tlačítko k jinému tlačítku zkratky, zopakujte kroky 3 až 5.
8. Chcete-li zrušit přiřazení, stiskněte nejprve příslušné tlačítko zkratky (krok 3). 
Poté, co se rozsvítí LED ukazatel náležející k danému tlačítku zkratky, stiskněte 
tlačítko zkratky ještě jednou. LED ukazatel pro potvrzení třikrát zabliká.
9. Poté, co provedete veškeré požadované nastavení, ukončete tento režim 
stisknutím a podržením tlačítka pro volbu profilu po dobu tří sekund. LED ukazatele 
profilu zhasnou a světelný kruh kolem pravé páčky začne trvale svítit.
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I Vlastní profil
V ovladači Revolution X Pro Controller mohou být naráz uloženy až čtyři vlastní profily.  
K přizpůsobení ovladače budete potřebovat aplikaci Revolution X (dostupnou v obchodě 
Microsoft Store). Aplikace je kompatibilní s konzolemi Xbox Series X|S, Xbox One  
a Windows 10.

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.
- Upravit sílu vibrací v rukojetích a spouštích.
- Přepínat mezi čtyřsměrným nebo osmisměrným nastavením směrového ovladače.
- Upravit nastavení tlačítek zkratek. 
- Aktualizovat ovladač Revolution X Pro Controller.

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. 17) je v poloze 
„Classic“ (Klasický).
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 nahoře znamená klasický režim a pozice dole 
znamená pokročilý režim. Mezi jednotlivými profily můžete přepínat stisknutím tlačítka 
pro volbu profilu (č. 18).

I Vzhled aplikace



CZ /

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.

Recyklace
Symbol „přeškrtnuté popelnice na kolečkách“ znamená, že na výrobek 
se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se proto prosím  
o systému sběru tříděného elektrického a elektronického odpadu 
platném ve vaší zemi. Postupujte prosím podle pravidel platných ve vaší 

zemi a nenakládejte s vysloužilými elektrickými a elektronickými výrobky jako  
s běžným domovním odpadem. Správné nakládání s vysloužilými elektrickými 
a elektronickými výrobky pomáhá předcházet možným negativním dopadům na 
životní prostředí a lidské zdraví.

Tento výrobek je záměrně vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, 
které lze recyklovat a znovu použít.

I Důležitá bezpečnostní opatření
1/ Tento výrobek je určen k použití pouze ve vnitřních prostorách. Nevystavujte ho 
přímému slunečnímu záření nebo špatnému počasí.
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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.

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.

I Technická podpora
UK
E-mail: support@nacongaming.com
Telefon: +44 0808 101 0970
Austrálie
E-mail: support.us@nacongaming.com
Telefon: +61 13 0051 2410
Amerika
E-mail: support.us@nacongaming.com
Zbytek Evropy
E-mail: support@nacongaming.com

I Právní informace
Windows™ 10 je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft.

Hodnoty výkonu EIRP a frekvenční pásma týkající se tohoto výrobku  uvedené v seznamu 
níže splňují požadavky směrnice 2014/53/EU:

EIRP: BB4462 XBXREVOLUTIONX - <13 dBm
Frekvenční pásmo: (2,402 ~ 2,480) GHz
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DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS : 

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, 
Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Waterloo Office Park / Bâtiment H
Drève Richelle 161 bte 15, 1410 Waterloo, 
Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
’s-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, 
Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Velázquez, 31 3º Dcha, 28001 Madrid, 
España 

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, 
Italia

Nacon Gaming Inc. 
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

Nacon Pty. Ltd. 
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000 
Australia

SUPPORT :

FRANCE, du lundi au vendredi : 
10h00-18h00 ou support.fr@nacongaming.com

UK, support@nacongaming.com    
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag   
von 09:00 bis 18:00 Uhr 
Tel.: 02271-9047997     
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com  
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com   
Tel.:+39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com

MEXICO, soporte@nacongaming.com
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