
iPega SW006 
Užívateľský návod 

 
Popis produktu 
Ovládač je určený pre Nintendo Switch 
Rozloženie ovládacích prvkov je rovnaké ako na originálnom Nintendo ovládači 
Podporuje šiestich osý gyroskop a vibrácie 
Úložný priestor pre 4 karty sa hrami a jeden slot pre microSD 
 
Opis produktu 
 

 
 
Parametre 
Vstupné napätie a prúd 5V / 500mA 
Pracovný prúd 3.7V 
Kapacita batérie 400mAh 
Výdrž na jedno nabitie> 10h 
Doba nabíjania 3h 
Bluetooth 3.0 
Dosah až 8 metrov 
 
Pripojenie ku konzole 
Zapnite hernú konzolu, v menu nastavení ovládača zvoľte zmenu ovládače, konzoly prejde do 
režimu párovania.

 
 
Keď je ovládač vypnutý, stlačte párovací tlačidlo na 2s, ovládač sa prepne do párovacieho režimu a 
LED indikácia bude rýchlo blikať. Po úspešnom spárovaní sa LED rozsvieti trvalo. Na obrazovke 
konzole sa rozsvieti dva šedivé rotujúci ovládače, stlačte na oboch ovládačoch tlačidlá L a R 
spoločne, farba ovládačov na obrazovke sa zmení na čierne. Stlačte A tlačidlo a pre ukončenie 
tlačidlo Home pre ukončenie párovacieho rozhranie. 
 
opätovné pripojenie 
Ovládač pokiaľ nie je použitý 5min sa automaticky vypne, pre opätovné zapnutie a pripojenie stlačte 
ľubovoľné tlačidlo. Ovládače sa automaticky pripojí. 
 
Turbo funkcie 
Táto funkcia je dostupná pre tlačidlá A / B / X / Y / R / ZR / SR / SL // L / ZL / SL / SR / + 
Pre nastavenie stlačte v rovnaký čas tlačidlo, pre ktoré chcete nastaviť funkciu Turbo a tlačidlo 
Turbo. Po vypnutí sa táto funkcia automaticky deaktivuje a je potrebné ju nastaviť znova. 
 
programovateľné tlačidlá 
Obe tlačidlá na zadnej časti ovládača môžu byť naprogramované tak, aby mala funkciu 
ktoréhokoľvek tlačidla, okrem tlačidla 3D, Turbo a Home. 
Stlačte tlačidlo na 3 sekundy, ovládač zavibruje, potom tlačidlo uvoľnite. Teraz stlačte ľubovoľné 
tlačidlo, ktorého funkciu chcete priradiť tomuto tlačidlu. 
 
nabíjanie 
Obaja ovládača sa nabíja zvlášť. Pripojte nabíjací kábel ku každému zvlášť a zapojte ho do 
štandardného USB konektora. Nabíjanie bude tak začne automaticky. 
 
Nabíjanie tiež môže prebiehať, ak sú ovládače pripojené ku konzole. Konzola automaticky detekuje 
nízke nabitie a bude ovládač dobíjať z vlastnej batérie. Môžete tiež zapojiť nabíjací kábel do konzoly, 
dobivajú sa tak všetky batérie, ako v konzolu, tak v ovládačoch. 
 
Upozornenie 
Neskladujte produkt v priestoroch s vysokou teplotou napr vo vozidle. 
Nerozoberajte ovládač ani ho nijako mechanicky nepoškodzujte. 
Nevyhadzujte produkt do zmiešaného odpadu, ale do kontajnerov na elektroodpad 
Neskladujte ani nenabíjajte produkt blízko ohňa alebo zdrojov tepla 
 
Obsah balenia 
Ľavý a pravý gamepad 
spojovací diel 
nabíjací kábel 


