
iPega SW018 
Užívateľský návod 

 
Hlavné vlastnosti 
Ovládač je určený pre Nintendo Switch / Playstation 3 / Android a Windows PC 
Rozloženie tlačidiel je zhodné s ovládačom pre Nintendo Switch 
Ovládač má Šestiosé ovládač 
Ergonomický tvar pre dlhé hranie bez únavy 
 
Opis produktu 

 
 
Základné parametre 
Pracovné napätie 3.7V 
Pracovný prúd <30mA 
Statický prúd <20uA 
Výdrž na jedno nabitie> 15h 
Nabíjací prúd 5V 
Doba nabíjania okolo 3h 
Bluetooth 3.0 
Dosah <8m 
Kapacita batérie 400mAh 
 
Pripojenie k Nintendo Switch 
Zapnite konzolu, na domácej obrazovke vyberte ovládače a ich zmenu. Pre vstup do 
párovacieho režimu stlačte na konzole L + R tlačidla. 
Zapnite gamepad stlačením B + HOME na dve sekundy pre vstup do režimu 
párovania. 
LED indikácia začne blikať. Akonáhle jedna alebo viac LED začne svietiť trvalo, je 
spojenie úspešné. 
Po opätovné pripojenie vypnutého ovládača stlačte HOME na 2 sekundy, spojenie 
prebehne automaticky. 
 

 
 

Pripojenie k Android zariadenia 
Ovládač zapnite stlačením Y + HOME na 2 sekundy pre vstup do režimu párovania pre 
Android. Na android zariadenie vyhľadajte v Bluetooth PG-SW018 a vyberte párovať. 
Po úspešnom spárovaní bude LED1 indikácie svietiť trvalo. Pri opätovnom zapnutí sa 
ovládač spojí už automaticky. 

 
 

Pripojenie k PC pomocou kábla 
Zapnite ovládač stlačením L1 + HOME na 2 sekundy, zapojte ovládač do počítača 
pomocou kábla. Bude rozpoznaný ako PS3 ovládač. Pre zmenu typu ovládača na X-
Box stlačte HOME na 3 sekundy. 
Káblové pripojenie podporuje vibrácie, nepodporuje 6ti osý ovládač. 
 
Pripojenie k Playstation 3 
Zapnite ovládač stlačením A + HOME na dve sekundy. Pripojte ovládač ku konzole 
pomocou kábla a stlačte HOME na škárovanie. 
Po úspešnom spárovaní bude LED indikácia svietiť trvalo. Teraz môžete odpojiť 
prepojovací kábel. 
 
Turbo funkcie 
Tlačidlá A / B / X / Y / L / ZL / R / ZR môžu mať nastavenú funkciu TURBO. 
Stlačte v rovnaký čas tlačidlo TURBO a zvolené tlačidlo, pre ktoré chcete nastaviť 
funkciu TURBO. 
Túto funkciu je potrebné nastaviť pri každom zapnutí, alebo opätovnom pripojení 
ovládača ku konzole. 
 
Nabíjanie 
Ovládač sa automaticky vypne po 5 minútach nečinnosti. 
LED indikácia pri nabíjaní bude blikať, pri plnom nabití bude svietiť trvalo. 
Stav nízkeho nabitia batérie ovládač indikuje rýchlym blikaním LED indikácia pri 
zapnutom stave. 
 
Programovanie tlačidiel 
4 programovateľné tlačidlá v zadnej časti môžu mať rovnakú funkciu ako ktorékoľvek 
z tlačidiel A / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2 / L3 / R3 / Up / down / left / right. 
Stlačte v rovnaký čas jedno z programovateľných tlačidiel a tlačidlo + 
Teraz stlačte tlačidlo ktorého funkciu chcete priradiť a potom znovu programovateľné 
tlačidlo pre potvrdenie. 
 
Upozornenie 
Neskladujte výrobok vo vlhkom prostredí, alebo prostredí s výškou teplotou napr vo 
vozidle 
Nepoškodzujte ani nerozoberajte výrobok 
Výrobok vyhoďte len do kontajnera s elektroodpadom 
Nenabíjajte v blízkosti zdrojov tepla 
 
Obsah balenia 
ovládač 
napájací kábel 


