
山路を登りながらNávod k obsluze
Split Pad Pro Attachment Set



2

Ruční režim

1

2

1

Televizní režim

① ②

③

A

A

Připojení

CZ



Při připojení přes USB rozbočovač nemusí tento 
produkt správně fungovat.

Varování！
Při připojování konektoru USB nebo připojování 
zařízení Split Pad Pro se nedotýkejte 
levé analogové páčky / pravé analogové páčky ani 
žádného jiného tlačítka.
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K aktualizaci na 
nejnovější systémový 
firmware vyberte 
„System“ a poté 
„System Update“.

Na úvodní obrazovce 
vyberte 
„System Settings“.

Zkontrolujte, že je zařízení Nintendo Switch™
aktualizované na nejnovější verzi systémového
firmwaru.

Řešení problémů

Odpojte ovladač od zařízení Nintendo Switch nebo 
Nintendo Switch Dock a znovu ho připojte a poté zařízení 
Nintendo Switch zapněte. Jakmile je zařízení Nintendo 
Switch zapnuté, otočte analogovou páčkou 2–3krát.
Výše uvedený postup bude fungovat pouze v případě, že je 
tento produkt připojen k zařízení Nintendo Switch™ a je 
zapnutý zdroj napájení.

Analogové páčky nereagují správně

* Tento produkt není kompatibilní s možností „Kalibrovat 
   ovládací páčky“ v úvodní nabídce Nintendo Switch™.

Zapnuto

Ovladač nefunguje správně

2～32 - 3

Zapnuto
Zapnuto

Odpojte ovladač od konzole
Nintendo Switch™ a znovu do připojte.

・
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Postup odebrání

https://stores.horiusa.com/split-pad-pro-
attachment-set-for-nintendo-switch/

  

Další informace naleznete na tomto webu

Před použitím tohoto produktu
・Tento produkt nelze používat ve stolním režimu ani jako 
   bezdrátový ovladač.
・Tento produkt nepodporuje následující funkce.
   Gyroskop, pohybová infračervená kamera, akcelerometr,
   LED přehrávače, HD Rumble, LED oznámení tlačítka Domů,
   NFC
・Tento produkt nelze používat s některým příslušenstvím
   vyrobeným speciálně pro ovladače Joy-Con™ (například
   Joy-Con Grip a Joy-Con Charging Grip) kvůli tvaru a 
   velikosti tohoto produktu. 
   Tento produkt neinstalujte násilím do žádného příslušenství, 
   protože by mohlo dojít k poruše nebo poškození.

Kompatibilní produkty HORI

USB Multiport Playstand for Nintendo Switch

Chcete-li hrát ve stolním režimu, 
použijte jeden z našich 
následujících produktů.

 

https://stores.horiusa.com/multiport-usb-playstand-
for-nintendo-switch/

https://stores.horiusa.com/dual-usb-playstand-
for-nintendo-switch-lite/

Dual USB Playstand for Nintendo Switch

CZ



Nintendo Switch™ / PC(XInput)

Podrobné informace

Při používání tohoto produktu s počítačem 
nelze používat port sluchátek.

Nintendo Switch

PC

Ovladač (L/R)
×1

Připojení 
Split Pad Pro
×1

Návod k obsluze
×1

CZ

Platforma

Obsah balení



Snížení hlasitosti

Vypínač mikrofonu

Zvýšení hlasitosti

LED mikrofonu

Konektor sluchátek
/mikrofonu

Levá páčka
(Při stisknutí funguje jako 

tlačítko levé analogové páčky.)

Tlačítko Snímek

Tlačítko Turbo
Tlačítko ASSIGN (L)

LED Turbo
LED ASSIGN (L)

Tlačítko Turbo
Tlačítko ASSIGN (R)

LED Turbo
LED ASSIGN (R)
Tlačítko Domů

Pravá páčka
(Při stisknutí funguje jako 
tlačítko pravé analogové páčky.)

Tlačítko B
Tlačítko A

Tlačítko X
Tlačítko YTlačítko -

Tlačítko R

Tlačítko L

Tlačítko +

Ovládací podložka 

Tlačítko ZR

Tlačítko FR

Tlačítko ZL

Tlačítko FL

Tlačítko ReleaseTlačítko Release

CZ
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Přiřazení vypnuté

LED ASSIGN
nesvítí

Stiskněte 
tlačítko FL/FR

Při stisknutí
tlačítko ASSIGN (L/R)

＋ FR

FR Vypnuto

LED ASSIGN
začne svítit červeně

Způsob přiřazení

Stiskněte tlačítko 
FL/FR, kterému 

chcete přiřadit funkci

Při stisknutí
tlačítko ASSIGN (L/R)

＋ A

FR A

Režim přiřazení

LED ASSIGN(L/R)

Tlačítko ASSIGN(L/R)

Režim přiřazení umožňuje přiřadit funkce 
tlačítek tlačítkům FL a FR.

Přiřaditelná tlačítka

Tlačítko L
Tlačítko ZL
Levá páčka
Ovládací podložka
(NAHORU, DOLŮ, 
DOLEVA nebo 
DOPRAVA) Tlačítko FL

Tlačítko R
Tlačítko ZR
Pravá páčka
Tlačítko A
Tlačítko B
Tlačítko X
Tlačítko Y

Tlačítko FR

* Při nastavování funkcí tlačítek na tlačítko FL použijte tlačítko ASSIGN (L).
   Při nastavování funkcí tlačítek na tlačítko FR použijte tlačítko ASSIGN (R).

CZ



Režim Turbo : 
Tlačítko je nastaveno na 
nepřetržitou aktivaci funkce 
tlačítka, když je stisknuté.

* LED Turbo (zelené) bliká rychlostí odpovídající rychlosti Turbo.

LED Turbo
začne svítit zeleně

Nastavení 
funkce Turbo

LED Turbo 
bliká (zeleně)*

Funkce Turbo 
aktivovaná

Turbo Hold : 
Nepřetržitě aktivuje funkci 
tlačítka bez stisknutí tlačítka. A TURBO

LED Turbo

Funkce Turbo

TURBOA

*1 Ovládací podložka (NAHORU, DOLŮ, DOLEVA nebo 
    DOPRAVA) není kompatibilní s režimem Turbo Hold a dá 
    se používat pouze v režimu Turbo.
*2 Tlačítko FL funguje pouze, když je mu přiřazena funkce 
     tlačítka.

*3  Tlačítko FR funguje pouze, když je mu přiřazena funkce 
      tlačítka.

Pohled
zepředu

Pohled
zezadu

Pohled
zepředu

Pohled
zezadu

Tlačítko L / Tlačítko ZL / Levá páčka
Ovládací podložka (NAHORU, DOLŮ, 
DOLEVA nebo DOPRAVA)*1  / Tlačítko FL*2

Tlačítko R / Tlačítko ZR / Pravá páčka
Tlačítko A / Tlačítko B / Tlačítko X / Tlačítko Y
Tlačítko FR*3

Následující tlačítka lze nastavit na režim 
Turbo nebo Turbo Hold:

CZ



LED Turbo(L/R)

Tlačítko Turbo(L/R)

* Při nastavování funkcí tlačítek na tlačítko (L) použijte 
  tlačítko TURBO (L).
   Při nastavování funkcí tlačítek na tlačítko (R) použijte 
   tlačítko TURBO (R).

Nastavení funkce Turbo

Turbo
vypnuto
(všechna 
tlačítka)

＋
Při stisknutí

Tlačítko Turbo(L/R)
Tlačítko + nebo –

nebo

Režim Turbo
Zapnuto

① ＋
Při stisknutí

Tlačítko Turbo(L/R)
tlačítko, které chcete 

nastavit na režim Turbo

A

Turbo Hold
Zapnuto

②
Tlačítko stisknuté v ①

＋
Při stisknutí

Tlačítko Turbo(L/R)

A

Turbo
vypnuto

③ ＋
Při stisknutí

Tlačítko Turbo(L/R)
Tlačítko stisknuté v ②

A

* Při nastavování rychlosti Turbo na (L) použijte tlačítko TURBO (L) 
  a tlačítko −.
   Při nastavování rychlosti Turbo na (R) použijte tlačítko TURBO (R) 
   a tlačítko +.
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Jak změnit rychlost v 
režimu Turbo

Režim Turbo můžete upravit na 
tři různé rychlosti.

* Při nastavování rychlosti režimu Turbo, LED Turbo (zelené) bliká 
   rychlostí odpovídající nastavené rychlosti Turbo.
* Rychlost v režimu Turbo je standardně nastavena na 10× za sekundu.
* Analogové páčky musí být před další změnou rychlosti režimu turbo 
   vráceny do neutrální polohy.

Zvýšení rychlosti o 
jednu úroveň

Snížení rychlosti o 
jednu úroveň

＋
Při stisknutí

Tlačítko Turbo(L/R) Páčka

＋
Při stisknutí

Tlačítko Turbo(L/R) Páčka

* Při nastavování rychlosti Turbo na (L) použijte tlačítko TURBO (L) a 
   levou páčku.
   Při nastavování rychlosti Turbo na (R) použijte tlačítko TURBO (R) a 
   pravou páčku.

Nepoužívejte vysoké nastavení hlasitosti po delší 
dobu. Mohlo by dojít k poškození či ztrátě sluchu.

Před připojením sluchátek s mikrofonem je nutné 
snížit hlasitost na zařízení Nintendo Switch, 
protože náhlá vysoká hlasitost může být 
nepříjemná.

* Při přímém připojení sluchátek s mikrofonem k tomuto produktu lze 
   používat hlasový chat, pokud software podporuje funkci hlasového 
   chatu ve hře.
* Pokud software funkci hlasového chatu nepodporuje, lze naše herní 
   sluchátka s mikrofonem Hori pro Nintendo Switch použít společně s 
   aplikací pro chytrý telefon Nintendo Switch „Nintendo Switch Online“ a 
   používat hlasový chat.
* Informaci o tom, zda je hlasový chat ve hře podporován, naleznete v 
   návodu k obsluze nebo kontaktujte vydavatele hry.

20
 za sekundu

10
 za sekundu

5
 za sekundu

Konektor sluchátek/mikrofonu
(Nelze používat u počítače.)

Žádná kontrolka: 
zapnutý mikrofon
Červená:
vypnutý mikrofon

Hlasitost +Hlasitost −

Zapnutí
/vypnutí 

mikrofonu
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Hlavní funkce

：(W)42mm × (H)97mm × (D)29mm

：150g 

：3.0m

：USB(Type-A)

：(W)65mm × (H)110mm × (D)28mm

：80g 

：Kolejnicový konektor
   (* Tento produkt není bezdrátový)　

Vnější rozměry

Hmotnost

Metoda připojení

Vnější rozměry

Hmotnost

Délka kabelu

Metoda připojení

Ovladač (L/R)

Připojení Split Pad Pro

Rodiče/opatrovníci: Pečlivě si přečtěte následující informace.

● Tento výrobek obsahuje malé části. Udržujte výrobek mimo dosah 
    dětí mladších 3 let.
● Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí a nemluvňat. V případě 
     spolknutí malých částí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
● Dlouhý kabel. Riziko uškrcení.
● Udržujte produkt mimo prašná a vlhká místa.
● Pokud je výrobek poškozený nebo upravený, nepoužívejte jej.
● Nedopusťte, aby došlo k namočení výrobku. Mohlo by dojít ke 
     vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
● Nepokládejte výrobek do blízkosti zdrojů tepla ani jej delší dobu 
    nenechávejte na přímém slunci. Přehřátí může způsobit poruchu.
● Nedotýkejte se kovových částí USB.
● Nevyvíjejte na výrobek velký tlak a nevystavujte jej silným nárazům.
● Za kabel produktu netahejte ani jej neohýbejte.
● Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte 
    opravovat.
● Pokud je výrobek třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík. 
    Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
● Výrobek nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům. Nejsme 
     odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným 
     použitím výrobku.

Varování！
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https://stores.horiusa.com/split-pad-pro-attachment-set-
for-nintendo-switch/

  

Další informace naleznete na tomto webu

CZ

Záruka
Společnost HORI prvnímu kupujícímu zaručuje, že nový produkt 
zakoupený v originálním balení bez závad
na materiálu a zpracování po dobu 90 dnů od data prvního nákupu. 
Pokud není možné reklamaci uplatnit
prostřednictvím původního prodejce, kontaktujte přímo zákaznickou 
podporu společnosti HORI na adrese info@horiuk.com.

Pouze EU a Turecko

INFORMACE O LIKVIDACI PRODUKTU
Když je na některém z našich elektrických produktů nebo balení uveden 
tento symbol, znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterii 
není v Evropě možné likvidovat jako směsný odpad.  Aby u produktu a 
baterie byla zajištěna správná likvidace odpadu, zlikvidujte je v souladu 
se všemi platnými místními předpisy a požadavky na likvidaci 
elektrických zařízení nebo baterií.  Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje 
a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v zacházení s 
elektrickým odpadem a jeho likvidaci.  Týká se pouze zemí EU a 
Turecka.

Normální fungování produktu může být narušeno silnou 
elektromagnetickou interferencí. 
Pokud k ní dochází, je možné obnovit normální provoz prostým 
restartováním produktu v souladu s pokyny v návodu k obsluze (Připojení). 
V případě, že se funkčnost neobnoví, používejte produkt v místě, kde 
nedochází k elektromagnetické interferenci.

Kabely není možné zasouvat do zásuvek.
Balení je třeba uchovat, protože obsahuje důležité informace.

Pro starší 6 let

● Uchovejte si kontaktní údaje pro budoucí použití.
● Obrázek na balení se může od skutečného výrobku lišit.
● Výrobce si vyhrazuje právo měnit design či technické specifikace bez 
　 předchozího upozornění.
● Nintendo Switch je ochranná známka společnosti Nintendo. 
　 © 2021 Nintendo. Licence udělena společností Nintendo.
●  HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.


