
Připojení ovladače pomocí tlačítka pro připojení konzole 

1. Zapněte konzoli Xbox One. 
2. Vložte baterie AA (nebo nabíjecí baterie herní dobíjecí soupravy pro Xbox One) do ovladače. 

Další informace naleznete v tématu Používání baterií AA v bezdrátovém ovladači pro Xbox One. 
3. Zapněte ovladač tak, že stisknete a přidržíte tlačítko Xbox , dokud se ovladač nezapne. 

(Tlačítko Xbox je velké kruhové tlačítko nacházející se uprostřed ovladače blízko horní části.) 
Tlačítko Xbox začne blikat, což značí, že ovladač ještě není připojen ke konzoli. Pokud tlačítko 
Xbox  svítí nepřetržitě, znamená to, že je ovladač připojen. 

4. Poznámka: Pokud se ovladač nezapne, zkontrolujte baterie. Používáte-li nabíjecí baterie, 
ujistěte se, že jsou nabité. 

5. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro připojení na konzoli. 
○ Na konzoli Xbox One S je tlačítko pro připojení malé kruhové tlačítko nacházející se 

vepředu pod tlačítkem napájení. 

 

 

● Na konzoli Xbox One je tlačítko pro připojení malé kruhové tlačítko nacházející se na boku, „za 
rohem” nosiče disku. 

 

1. Do 20 sekund stiskněte a podržte černé tlačítko pro připojení na zadní straně ovladače, dokud 
tlačítko Xbox na ovladači několikrát po sobě rychle nezabliká (indikuje se tím hledání konzole). 
Po připojení začne svítit nepřetržitě. (Tlačítko pro připojení je malé kruhové tlačítko nacházející 
se na horní straně ovladače, když jej držíte v rukou.) 



 

Ovladač je nyní připojen ke konzoli. Opakujte postup u každého ovladače, který chcete přidat. 

Poznámky: 

● Ke konzoli můžete připojit až osm ovladačů. 
● Ovladače jsou přiřazeny uživatelům na základě toho, kdo který ovladač drží.  

Připojení nabíjecího kabelu k použití bezdrátového ovladače pro Xbox One bez 
baterií 

Bezdrátový ovladač pro Xbox One můžete připojit ke konzoli Xbox One, aniž byste do ovladače vkládali 
baterie nebo sadu baterií – stačí použít nabíjecí kabel. Když je připojen nabíjecí kabel, stává se z 
bezdrátového ovladače drátový ovladač. 

 
Xbox One S 
 

 
Připojte k ovladači nabíjecí kabel dodaný s ovladačem a druhý konec zasuňte do konektoru na konzoli 
Xbox One. 
 
 
 

Předchozí verze konzole Xbox One 



   

  Poznámky: 

● Kontrolka na nabíjecím kabelu nebude svítit, protože není k dispozici žádná baterie pro 
nabíjení. 

● Pokud během použití ovladače připojeného kabelem vložíte standardní alkalické baterie, tyto 
baterie se nepoužijí k napájení funkcí ovladače. 

● Namísto nabíjecího kabelu dodaného s herní dobíjecí soupravou pro Xbox One můžete 
použít většinu kabelů s certifikací USB, výkon se však může lišit. 

 

více na http://support.xbox.com/cs-CZ/browse/xbox-one/accessories/Controllers 

http://support.xbox.com/cs-CZ/browse/xbox-one/accessories/Controllers

