
Czech 

Tlačítka: 1.směrové, 2.levé analogové, 3.akční, 
4.pravé analogové, 5. Home, 6. L1/L2, 7.share,  
8. výběr, 9. R1/R2, 10.touch pad, 11. 3,5mm jack 

Obsah balení: ovladač, USB nabíjecí kabel, návod 
Použití: zapněte Vaši konzoli  /SB gamepad nemá funkci pro spuštění konzole/, Připojte 
ovladač pomocí usb kabelu ke konzole 

Stiskněte tlačítko home pro spárování ovladače (po spárování se změní červená barva na 
modrou) . Následujte instrukce pro žádaný přístup k účtu. 

V případě problému se spárováním doporučujeme stažení nových ovladačů z www.mysnake-
byte.com 

Technická data: 
Model číslo … 
Frekvence … 
Vstup … 
Výstup… 

Bezpečnost: netahejte USB napájecí kabel, výrobek držte z dosahu malých dětí. Chraňte 
ovladač před prachem, vlhkostí, vodou (tekutinami), nevystavujete:  příliš vysokým a 
studeným teplotám a přímému slunečnému záření.  

Nedotýkejte  se přímo konektorů a kabelů, nepoužívejte poškozený produkt, neotvírejte ani 
nijak neupravujte nabíječku. Okamžitě vyjměte ze sítě kabel v případě kouře,  podivněho 
zápachu anebo  

Netypického zvuku.  
Pravidelně ovladač čistěte suchým hadříkem (nepoužívejte žádné čistící prostředky) v režimu 
off. 

V případě, že se cítíte unaveni, dopřejte si odpočinek a hru neprotahujte. 

 

GAME:PAD 4 S™



SLOVAK 

Tlačítka: 1.smerové, 2. ľavé analógové, 3.akčné, 
4.pravé analógové, 5. Home, 6. L1/L2, 7.share,  
8. výber, 9. R1/R2, 10.touch pad11. 3,5mm jack,  

Obsah balenia: ovládač, USB dobíjací kábel, návod 
Použitie: zapnite Vašu konzolu  /SB gamepad nemá funkciu pre spustenie konzoly/.
Pripojte ovládač pomocou usb kabelu ku konzole 

Stlačte tlačítko home pre spárovanie ovládača ( po spárovaní sa zmení červená farba na 
modrú ) Následujte inštrukcie pre  požadovaný prístup k účtu. 

V prípade problému so spárovaním doporučujeme stiahnutie  nových ovládačov z 
www.mysnakebyte.com 

Technick informácie : 
Model číslo … 
Frekvencia … 
Vstup … 
Výstup… 

Bezpečnosť: neťahajte USB napájací kábel, výrobok držte z dosahu malých detí. Chráňte 
ovládač pred prachom, vlhkosťou, vodou (tekutinami), nevystavujte:  príliš vysokým a 
studeným teplotám a priamému slnečnému žiareniu.  

Nedotýkajte  sa priamo konektorov a kábov, nepoužívajte poškodený produkt, neotvírajte 
ani nijak neupravujte výrobok. Okamžite přerušte přívod elenergie  v prípade dymu,  
netypického zápachu alebo zvuku 

Pravidelne ovládač čistite suchou handričkou (nepoužívajte žiadné čistiace prostiedky) 
v režime off. 

V prípade, že sa cítite unavení, doprajte si odpočinok a hru nepreťahujte. 
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