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Často kladené dotazy
Konzole Nintendo Switch se nezapíná.
Jak vypnu konzoli Nintendo Switch?
Konzole Nintendo Switch se sama od sebe vypíná
nebo přechází do režimu spánku.
Konzole Nintendo Switch se nenabíjí, její nabíjení
trvá dlouho nebo na plné nabití vydrží fungovat
pouze po krátkou dobu.
Konzole Nintendo Switch se příliš zahřívá.
Na obrazovce konzole Nintendo Switch jsou duhově zbarvené vlnky.
Na obrazovce konzole Nintendo Switch jsou černé
nebo barevné tečky či temné nebo světlé skvrny,
které nejsou dolů.
Obraz konzole Nintendo Switch je zkreslený a vypadává zvuk.
Světlost obrazovky konzole Nintendo Switch se
náhle mění.
Na obrazovce konzole Nintendo Switch se nic nezobrazuje.
Obrazovka konzole Nintendo Switch je černá a nereaguje na žádnou akci.
Zvuk z konzole Nintendo Switch je slyšet málo
nebo rovnou vůbec.
Obrazovka konzole Nintendo Switch zamrzla nebo
nefunguje.
Konzole Nintendo Switch dělá věci sama o sobě
nebo nepracuje správně.

Dotyková obrazovka konzole nepracuje správně.
Ze sluchátek připojených ke konzoli Nintendo
Switch nevychází žádný zvuk.
Lze použít u konzole Nintendo Switch zesilovač
zvuku?
Z reproduktorů nebo zesilovače připojených
ke konzoli Nintendo Switch nevychází žádný zvuk.
Lze použít konzoli Nintendo Switch na 4K TV?
Utrhl se stojánek zabudovaný do konzole Nintendo Switch.
Při používání konzole Nintendo Switch v TV módu
obraz není stejně velký jako TV obrazovka.
Konzole Nintendo Switch nerozeznává ovladač.
Ovladač nefunguje správně nebo vždy nereaguje.
Kdy svítí LED na ovladači?
Ovladač se nenabíjí, jeho nabíjení trvá dlouho
nebo na plné nabití vydrží fungovat pouze po krátkou dobu.
Jak lze poznat stav nabití baterie ovladače.
Kdy svítí LED na dokovací stanici konzole Nintendo Switch?
Co vše lze zapojit do USB portu na dokovací stanici konzole Nintendo Switch?

Lze použít pro konzoli Nintendo Switch externí
hard disk?
Jak vyčistit špinavé přepravní pouzdro (HAC021) pro konzoli Nintendo Switch?
Jak správně vyhodit ovladač Nintendo Switch
Pro Controller?
Kde lze najít důležité informace o konzoli Nintendo Switch?
V televizi není žádný HDMI port, do kterého by
bylo možné zapojit HDMI kabel z dokovací stanice Nintendo Switch.
Konzole Nintendo Switch reaguje v TV módu pomalu a nemá sladěný zvuk.
Po zapojení konzole Nintendo Switch do TV
módu se na TV obrazovce nic nezobrazuje ani
nehraje žádný zvuk.
Po provedení změn nastavení v rámci aplikace
Nintendo Switch Parental Controls se tyto změny nepromítají do nastavení konzole Nintendo
Switch.
Na konzoli Nintendo Switch jsou stále nastavena
omezení, přestože byla smazána v rámci aplikace
Nintendo Switch Parental Controls.
Lze použít aplikaci Nintendo Switch Parental
Controls pro nastavení funkcí rodičovské kontroly na dvou a více konzolích Nintendo Switch
najednou?
Jak rozpoznat danou konzoli při propojení více
než jedné konzole Nintendo Switch s účtem
v rámci aplikace Nintendo Switch Parental Controls.

Nejde změnit nastavení funkcí rodičovské kontroly na konzoli Nintendo Switch.
Ztráta PIN kódu od ovládání rodičovské kontroly.
Jak změnit PIN rodičovské kontroly?
Jak vymazat nastavení rodičovské kontroly?
Jak postupovat v případě, že v systémové paměti
konzole Nintendo Switch není dostatek místa?
Jak postupovat v případě, že na microSD kartě
konzole Nintendo Switch není dostatek místa?
Konzole Nintendo Switch nerozeznává do ní
vloženou microSD kartu nebo není možné zvolit
microSD kartu coby cílové místo pro ukládání
dat.
Lze převést data uložená v systémové paměti
konzole na microSD kartu?
Jak sloučit data uložená na více microSD kartách na jednu microSD kartu?
Jak resetovat prediktivní doporučení textu klávesnice?
Uložená data zmizela z herní karty.
Hra či jiný software se neuložil správně.
Lze převést data uložená na jedné konzoli Nintendo Switch na jinou konzoli Nintendo Switch?
Jak přidat ﬁnanční zdroje na Nintendo eShop.
Lze změnit svůj friend code?

Jak lze vypnout dostávání požadavků o přátelství?
Nejde propojit Nintendo Switch uživatele s Nintendo účtem.
Jak odpojit konzoli Nintendo Switch od Nintendo
účtu?
Co se stane při smazání uživatele?
Lze hrát hry a používat software bez vytvoření
uživatele?
Po vložení game karty se v HOME Menu nezobrazí ikonka daného softwaru.
Nelze vyjmout game kartu.
Software nefunguje nebo se po výběru ikonky
nespouští.
Jak opustit nebo zavřít software?
Jak lze vypnout zasílání novinek o hrách a softwaru?
Nepřichází žádné herní novinky.
Capture tlačítko pro pořizování snímků obrazovky nefunguje.
Po kontaktu s game kartou má ruka trpkou příchuť. Jedná se o něco nebezpečného?
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Konzole Nintendo Switch se nezapíná.
• Nedošla baterie? Zkuste konzoli znovu nabít.
Jak správně nabíjet Nintendo Switch najdete v digitálním manuálu konzole.
• Konzole může být zamrzlá.
 Existuje šance, že konzole zamrzne s černou
obrazovkou. Podívejte se na konzoli v tmavé místnosti a zjistěte, zda z její obrazovky nevychází
nějaké světlo. Pokud ano, konzole zamrzla. V takovém případě podržte tlačítko POWER na 12 vteřin
či více pro vypnutí konzole.
Posléze znovu zmáčkněte tlačítko POWER na konzoli.
Jak vypnu konzoli Nintendo Switch?
Při ukončení hraní je doporučeno uvést konzoli Nintendo Switch do režimu spánku. Tento režim redukuje spotřebu baterie a umožňuje rychlý návrat k hraní.
Další způsoby, jak konzoli uvést do a aktivovat z režimu spánku, najdete v digitálním manuálu konzole.
Pokud chcete vypnout konzoli úplně, postupujte
následovně:
1. Podržte tlačítko POWER po 3 vteřiny pro otevření
Power menu.
2. Zvolte položku Power Options a posléze Power
Oﬀ.
Ujistěte se, že před vypnutím konzole Nintendo
Switch si uložíte postup ve hře. Jakákoliv neuložená
data budou nenávratně ztracena.

Konzole Nintendo Switch se sama od sebe vypíná nebo přechází do režimu spánku.
• Nebyla konzole Nintendo Switch nechána delší
dobu zapnutá bez jakéhokoliv použití?
Konzole může automaticky přejít do režimu
spánku za účelem úspory baterie, pokud nebyla
po delší časový úsek nijak používána. V základním
nastavení konzole přejde do automatického režimu
spánku po hodině v TV módu a po deseti minutách
v Handheld módu.
Nastavení automatického režimu spánku můžete
změnit v System Settings a položce Sleep Mode
v rámci HOME menu.
• Nedošla konzoli Nintendo Switch baterie?
Zkuste konzoli nabít.
• Nebyl nastavený herní čas v rámci aplikace Nintendo Switch Parental Controls?
Zkontrolujte nastavení v rámci aplikace Nintendo
Jak změnit nastavení rodičovské kontroly najdete
v digitálním manuálu konzole.
• Nenachází se ve větracích otvorech konzole Nintendo Switch prach?
• Nenachází se konzole Nintendo Switch v příliš teplém prostředí nebo není položena na nějakém audiovizuálním zařízení?
Ujistěte se, že konzole se nenachází v příliš
horkém prostředí, protože v případě přehřátí se automaticky přepne do režimu spánku. Konzole se taktéž nemusí zapnout, pokud budou její větrací otvory
ucpané prachem. Pokud dojde k takovéto situaci,
kontaktujte prosím zákaznickou podporu společnosti
Nintendo.

Konzole Nintendo Switch se nenabíjí, její nabíjení
trvá dlouho nebo na plné nabití vydrží fungovat
pouze po krátkou dobu.
• Nabíjí se konzole Nintendo Switch správně?

Pokud se konzole nabíjí správně, v horním levém
rohu její obrazovky se objeví symbol nabíjení.
Jak správně nabíjet Nintendo Switch najdete v digitálním manuálu konzole.
• Je konzole Nintendo Switch v TV módu?
 Konzole se bude v TV módu nabíjet déle, protože baterie je při něm spotřebovávána rychlejším
tempem.
• Je konzole Nintendo Switch nabíjena přes AC
adaptér (HAC-002)?
 Pro nabíjení konzole prosím použijte Nintendo
Switch AC adaptér (HAC-002).
• Je AC adaptér správně zapojený do konzole Nintendo Switch a elektrické zástrčky?
 Zkontrolujte, zda je AC adaptér správně zapojený. Pokud se konzole stále náležitě nenabíjí, odpojte
AC adaptér od konzole a z elektrické zástrčky, počkejte nejméně 20 vteřin a poté ho zkuste opětovně
zapojit.
• Nenachází se konzole Nintendo Switch v prostředí, kde je příliš velké horko nebo chlad?
 Nabíjejte prosím konzoli pouze v prostředí s teplotami od pěti do pětatřiceti stupňů Celsia.
• Neuplynula od posledního nabíjení konzole Nintendo Switch příliš dlouhá doba?
 Baterie konzole se pomalu vybíjí i když není
zrovna používána. Pokud od jejího posledního použití navíc uplyne příliš dlouhý časový úsek, nemusí
jí být možné opětovně znovu nabít. Nabíjejte prosím
svou konzoli alespoň jednou za šest měsíců.

• Nebyla konzole Nintendo Switch mnohokrát opakovaně nabíjena?
 Životnost baterie konzole se s opakovaným
nabíjením postupně snižuje. Pokud je výdrž baterie
extrémně nízká i přes to, že je vždy nabíjena zcela
správně, je to známkou konce její životnosti a potřeby její výměny. Pokud k tomu dojde, kontaktujte
prosím zákaznickou podporu společnosti Nintendo.
Konzole Nintendo Switch se příliš zahřívá.
Není konzole Nintendo Switch používána v prostředí, kde je příliš velké horko?
Pokud je okolní prostředí příliš horké, konzole se
může přehřát. Konzole by proto měla být používána
pouze v prostředí s teplotou od pěti do pětatřiceti
stupňů Celsia. Pokud se konzole příliš zahřeje během hraní v Handheld módu, může dojít k popálení
pokožky.
Konzole se může nadměrně zahřát během nabíjení
či užívání v TV módu. Tento stav je normální a není
známkou žádného defektu.
Na obrazovce konzole Nintendo Switch jsou duhově zbarvené vlnky.
Při používání krytu obrazovky konzole se mohou
občas objevit duhově zbarvené vlnky. Tento stav je
normální a není známkou žádného defektu.
Na obrazovce konzole Nintendo Switch jsou
černé nebo barevné tečky či temné nebo světlé
skvrny, které nejsou dolů.
Malé množství takzvaných mrtvých pixelů je charakteristickým znakem LCD obrazovek. Tento stav je
normální a není známkou žádného defektu.

Obraz konzole Nintendo Switch je zkreslený
a vypadává zvuk.
• Probíhá zrovna hraní online?
 Při online hraní může docházek k narušení obrazu či zvuku v důsledku nízké kvality internetového
připojení.
• Může rušení radiových vln narušit fungování konzole Nintendo Switch?
 Určitá zařízení, jako jsou například mikrovlnky,
kovové TV stojánky a držáky, audiovizuální zařízení
či bezdrátová zařízení, mohou způsobovat rušení
radiových vln. Zkuste přesunout konzoli na jiné místo a vyzkoušet, zda problém nezmizel.
Světlost obrazovky konzole Nintendo Switch se
náhle mění.
Nezakrývá Vaše ruka nebo jiný objekt světelný senzor konzole?
Světelný senzor automaticky přizpůsobuje světlost
obrazovky konzole v závislosti na okolním osvětlení.
Podržte tlačítko HOME po 1 vteřinu a víc pro přístup
do Quick Settings a zde nastavte Automatic Brightness na OFF.
Tuto akci můžete provést také z položky Screen
Brightness v System Settings.
Na obrazovce konzole Nintendo Switch se nic
nezobrazuje.
• Není konzole v režimu spánku?
 Probuďte konzoli z režimu spánku.
Jak probudit konzoli z režimu spánku najdete v digitálním manuálu konzole.
• Není konzole vypnutá?

 Zmáčkněte tlačítko POWER pro zapnutí konzole.
Pokud se konzole nezapne, je možné, že je vybitá
baterie. Zkuste konzoli nejprve nabít.
Jak nabít konzoli Nintendo Switch najdete v digitálním manuálu konzole.
• Konzole může být zamrzlá.
Existuje šance, že konzole zamrzne s černou
obrazovkou. Podívejte se na konzoli v tmavé místnosti a zjistěte, zda z její obrazovky nevychází nějaké světlo. Pokud ano, konzole zamrzla. V takovém
případě podržte tlačítko POWER na 12 vteřin či více
pro vypnutí konzole.
Posléze znovu zmáčkněte tlačítko POWER na konzoli.
Obrazovka konzole Nintendo Switch je černá
a nereaguje na žádnou akci.
• Konzole může být zamrzlá.
Existuje šance, že konzole zamrzne s černou
obrazovkou. Podívejte se na konzoli v tmavé místnosti a zjistěte, zda z její obrazovky nevychází nějaké světlo. Pokud ano, konzole zamrzla. V takovém
případě podržte tlačítko POWER na 12 vteřin či více
pro vypnutí konzole.
Posléze znovu zmáčkněte tlačítko POWER na konzoli.
Zvuk z konzole Nintendo Switch je slyšet málo
nebo rovnou vůbec.
• Je konzole Nintendo Switch v TV módu?
 Při hraní v TV módu nebude z konzole vycházet žádný zvuk. Zkontrolujte si prosím nastavení
hlasitosti Vaší televize.

• Je hlasitost konzole příliš nízká?
 Použijte tlačítka hlasitosti pro nastavení hlasitosti konzole.
• Nezakrývá Vaše ruka nebo kryt obrazovky reproduktory konzole?
• Jsou v audio portu konzole zapojena sluchátka?
 Z reproduktorů konzole nebude při zapojení
sluchátek do konzole vycházet žádný zvuk.
Obrazovka konzole Nintendo Switch zamrzla
nebo nefunguje.
• Rozpoznává konzole ovladač?
 Zkontrolujte, zda je ovladač správně zapojen nebo
spárován s konzolí.
• Není slot na game kartu nebo microSD kartu zašpiněný?
Utřete veškerou špínu jemnou, suchou látkou. Ujistěte se, že sloty čistíte opatrně, aby nedošlo k jejich
poškození.
• Konzole může být zamrzlá.
 Existuje šance, že konzole zamrzne s černou
obrazovkou. Podívejte se na konzoli v tmavé místnosti
a zjistěte, zda z její obrazovky nevychází nějaké světlo.
Pokud ano, konzole zamrzla. V takovém případě podržte tlačítko POWER na 12 vteřin či více pro vypnutí
konzole.
Posléze znovu zmáčkněte tlačítko POWER na konzoli.
Konzole Nintendo Switch dělá věci sama o sobě
nebo nepracuje správně.
• Nepřijímá konzole pokyny z jiného ovladače?
 Otevřete System Settings z HOME Menu, poté
zvolte položku Controllers and Sensors a dále
Disconnect Controllers pro odpojení všech ovladačů
a smazání jejich napárování s konzolí.

Budete poté muset znovu napárovat ovladač,
který chcete používat k ovládání konzole.
Ovladače Joy-Con se automaticky napárují po jejich připojení ke konzoli.
Pokud je konzole v TV módu, lze napárovat ovladač Nintendo Switch Pro Controller jeho připojením
k dokovací stanici Nintendo Switch skrze napájecí
USB kabel.
Více o ovladačích najdete v digitálním manuálu
konzole.
• Pokud dojde k problému s ovládací páčkou.
 Otevřete System Settings z HOME menu, poté
zvolte položku Controllers and Sensors a dále
Calibrate Control Sticks, což by mělo problém vyřešit.
• Pokud dojde k problému s gyroskopem.
 Otevřete System Settings z HOME menu, poté
zvolte položku Controllers and Sensors a dále
Calibrate Motion Controls, což by mělo problém vyřešit.
• Kontrola správné funkčnosti tlačítek ovladače.
 Otevřete System Settings z HOME menu, poté
zvolte položku Controllers and Sensors a dále
Test Input Devices a Test Controller Buttons,
abyste se ujistili, že tlačítka fungují správně.
Pokud žádná z výše uvedených možností nepomůže vyřešit problém, kontaktujte prosím zákaznickou
podporu společnosti Nintendo.
Funkce dotykové obrazovky nepracuje správně.
• Je na obrazovce nalepen kryt obrazovky?
Zkuste kryt obrazovky odstranit, zda nenarušuje
fungování dotykové obrazovky.

Při opětovné aplikaci krytu obrazovky se ujistěte,
že mezi krytem a obrazovkou nezůstane žádná špína nebo vzduch.
Používejte příslušenství Nintendo Switch screen
protector (HAC-018), pokud tak již neděláte.
• Kontrola funkčnosti dotykové obrazovky.
Otevřete System Settings z HOME menu, poté
zvolte položku Controllers and Sensors a dále
Test Input Devices a Test Touch Screen, abyste
se ujistili, že dotyková obrazovka funguje správně.
Pokud tato možnost nepomůže vyřešit problém,
kontaktujte prosím zákaznickou podporu společnosti
Nintendo.
Ze sluchátek připojených ke konzoli Nintendo
Switch nevychází žádný zvuk.
• Není na konzoli nastavena nízká hlasitost?
Použijte tlačítka hlasitosti pro nastavení hlasitosti
konzole.
• Jsou sluchátka správně připojena do konzole?
Ujistěte se prosím, že konektor sluchátek je kompletně zastrčen do audio portu konzole.
Lze použít u konzole Nintendo Switch zesilovač
zvuku?
Zesilovač je možné zapojit přes HDMI port na dokovací stanici Nintendo Switch.
 Vložte konzoli do TV módu, ale namísto připojení dokovací stanice Nintendo Switch do televize ji
připojte do zesilovače.
Poté připojte zesilovač do televize za pomoci
HDMI kabelu.
 Otevřete System Settings z HOME menu, poté
zvolte položku TV Output a dále TV Sound, kde
nastavte Surround.

Z reproduktorů nebo zesilovače připojených
ke konzoli Nintendo Switch nevychází žádný zvuk.
Nepřipojujte reproduktory nebo zesilovače přímo
do konzole Nintendo Switch. Pokud si přejete použít
zesilovač, vložte konzoli do TV módu a připojte zesilovač k dokovací stanici konzole Nintendo Switch
za pomoci HDMI kabelu.
Jak správně používat zesilovač najdete v digitálním
manuálu konzole.
Lze použít konzoli Nintendo Switch na 4K televizoru?
Po připojení dokovací stanice Nintendo Switch k 4K
televizoru můžete na této obrazovce používat konzoli
v rámci TV módu.
Konzole se bude na této obrazovce zobrazovat
v 1920x1080 Full HD rozlišení.
Utrhl se stojánek zabudovaný do konzole Nintendo Switch.
Stojánek zabudovaný do konzole může být opětovně připojen. Vyvarujte se ale prosím opakovaného
odpojování a připojování stojánku, protože by mohlo dojít k jeho poškození. Pokud stojánek ztratíte,
kontaktujte prosím zákaznickou podporu společnosti
Nintendo se žádostí o možnost zakoupení nového.
Při používání konzole Nintendo Switch v TV
módu obraz není stejně velký jako TV obrazovka.
Velikost TV obrazovky můžete nastavit skrze System Settings z HOME menu v položce TV Output
a následně Adjust Screen Size.
Pokud nastavíte velikost obrazovky na 100 % a obraz bude stále menší než TV obrazovka, zkontrolujte
prosím nastavení samotné TV obrazovky.

Konzole Nintendo Switch nerozeznává ovladač.
• Je ovladač správně připojen?
Otevřete položku Controllers v HOME Menu,
abyste zjistili, které ovladače jsou ke konzoli aktuálně připojeny.
Pokud není ovladač konzolí rozeznán, zvolte položku Change Grip/Order pro jeho opětovné připojení.
• Nenachází se ovladač příliš daleko od konzole?
Zkuste se s ovladačem přesunout blíže ke konzoli.
• Není vybitá baterie ovladače?
Zkuste ovladač nabít.
Jak nabíjet ovladače najdete v digitálním manuálu
konzole.
• Není zapnutý režim v letadle?
Otevřete System Settings z HOME menu, poté
zvolte položku Flight Mode a vypněte ho.
Bezdrátová komunikace nemusí být na některých místech, jako jsou letadla nebo nemocnice,
povolena. Ujistěte se tedy prosím, že na těchto místech budete hrát vždy s aktivním režimem v letadle
a ovladači Joy-Con připojenými ke konzoli.
• Je ovladač správně napárován s konzolí?
Spárujte ovladač s konzolí.
Ovladače Joy-Con se automaticky napárují po jejich připojení ke konzoli.
Pokud je konzole v TV módu, lze napárovat ovladač Nintendo Switch Pro Controller jeho připojením
k dokovací stanici Nintendo Switch skrze napájecí
USB kabel.
Více o ovladačích najdete v digitálním manuálu
konzole.

• Bliká LED indikátor hráče?
Pokud LED indikátor hráče bliká, je ovladač připojen ke konzoli a je pouze potřeba okamžik vyčkat.
Víte o LED indikátoru hráče najdete v digitálním
manuálu konzole.
• Není již ke konzoli připojeno osm jiných ovladačů?
Ke konzoli Nintendo Switch může být v jeden
okamžik připojeno maximálně osm různých ovladačů.
• Může rušení radiových vln narušit fungování konzole Nintendo Switch?
Určitá zařízení, jako jsou například mikrovlnky,
kovové TV stojánky a držáky, audiovizuální zařízení
či bezdrátová zařízení, mohou způsobovat rušení
radiových vln. Zkuste přesunout konzoli na jiné místo a vyzkoušet, zda problém nezmizel.

Ovladač nefunguje správně nebo vždy nereaguje.
• Držíte ovladač Joy-Con správně?
Existuje několik správných způsobů, jakým držet
ovladač Joy-Con.
Jakým úchopem jsou momentálně ovladače JoyCon nastaveny můžete zkontrolovat v HOME Menu
v položce Controllers.
Zvolte Change Grip/Order pokud budete chtít změnit nastavení způsobu úchopu ovladače nebo ovladačů.
Jakým způsobem byste měli držet ovladače JoyCon závisí na konkrétní hře, kterou zrovna hrajete.
Následujte prosím pokyny v dané hře.
• Nenachází se ovladač příliš daleko od konzole?
Zkuste se s ovladačem přesunout blíže ke konzoli.

• Není vybitá baterie ovladače?
Zkuste ovladač nabít.
• Nejsou ovladače Joy-Con připojeny ke konzoli nacházející se v TV módu?
Ovladače Joy-Con musíte nejprve odpojit
od konzole, pokud je chcete používat v rámci TV
módu.
• Nepřijímá konzole signál z jiného zařízení?
Otevřete System Settings z HOME Menu, poté
zvolte položku Controllers and Sensors a dále
Disconnect Controllers pro odpojení všech ovladačů
a smazání jejich napárování s konzolí.
Budete poté muset znovu napárovat ovladač, který
chcete používat k ovládání konzole.
Ovladače Joy-Con se automaticky napárují po jejich připojení ke konzoli.
Pokud je konzole v TV módu, lze napárovat ovladač Nintendo Switch Pro Controller jeho připojením
k dokovací stanici Nintendo Switch skrze napájecí
USB kabel.
Více o ovladačích najdete v digitálním manuálu
konzole.
• Pokud dojde k problému s ovládací páčkou.
Otevřete System Settings z HOME menu, poté
zvolte položku Controllers and Sensors a dále
Calibrate Control Sticks, což by mělo problém vyřešit.
• Pokud dojde k problému s gyroskopem.
Otevřete System Settings z HOME menu, poté
zvolte položku Controllers and Sensors a dále
Calibrate Motion Controls, což by mělo problém vyřešit.
• Kontrola správné funkčnosti tlačítek ovladače.

Otevřete System Settings z HOME menu, poté
zvolte položku Controllers and Sensors a dále
Test Input Devices a Test Controller Buttons
,abyste se ujistili, že tlačítka fungují správně.
Pokud žádná z výše uvedených možností nepomůže vyřešit problém, kontaktujte prosím zákaznickou
podporu společnosti Nintendo.
• Může rušení radiových vln narušit fungování konzole Nintendo Switch?
Určitá zařízení, jako jsou například mikrovlnky,
kovové TV stojánky a držáky, audiovizuální zařízení
či bezdrátová zařízení, mohou způsobovat rušení
radiových vln. Zkuste přesunout konzoli na jiné místo a vyzkoušet, zda problém nezmizel.
Kdy svítí LED na ovladači?
LED indikátor hráče ukazuje číslo hráče při připojení
ovladače ke konzoli Nintendo Switch.
LED indikátor hráče bliká v případě, že se ovladač
připojuje ke konzoli nebo má nízkou úroveň nabití
baterie.
Číslo ovladače (horizontální)
LED indikátor hráče ukazuje číslo hráče tímto způsobem při používání ovladače Nintendo Switch Pro
Controller nebo ovladače Joy-Con v samostatném
horizontálním úchopu.
Číslo ovladače (vertikální)
LED indikátor hráče ukazuje číslo hráče tímto způsobem při používání ovladače Joy-Con v samostatném vertikálním úchopu či dvou ovladačů Joy-Con
spojených do jednoho za pomoci k tomu určenému
příslušenství.
Ovladač se nenabíjí, jeho nabíjení trvá dlouho nebo na plné nabití vydrží fungovat pouze
po krátkou dobu.

• Nabíjí se ovladač správně?
 Stav nabití baterie ovladače můžete zjistit
z HOME Menu v položce Controllers.
Pokud začnete nabíjet ovladač zatímco je tato položka otevřena, zobrazí se napájecí symbol.
Jak nabíjet ovladače najdete v digitálním manuálu
konzole.
• Nenachází se ovladač v prostředí, kde je příliš velké horko nebo chlad?
Nabíjejte prosím ovladače pouze v prostředí
s teplotami od pěti do pětatřiceti stupňů Celsia.
• Neuplynula od posledního nabíjení ovladače příliš
dlouhá doba?
Baterie ovladačů se pomalu vybíjí i když není
zrovna používána. Pokud od jejich posledního použití navíc uplyne příliš dlouhý časový úsek, nemusí
je být možné opětovně znovu nabít. Nabíjejte prosím své ovladače alespoň jednou za šest měsíců.
• Nebyl ovladač mnohokrát opakovaně nabíjen?
Životnost baterie ovladačů se s opakovaným
nabíjením postupně snižuje. Pokud je výdrž baterie
ex-trémně nízká i přes to, že je vždy nabíjena zcela
správně, je to známkou konce její životnosti a potřeby její výměny. Pokud k tomu dojde, kontaktujte
prosím zákaznickou podporu společnosti Nintendo.

Jak lze poznat stav nabití baterie ovladače.
Stav nabití baterie ovladače můžete zjistit z HOME
Menu v položce Controllers.
Kdy svítí LED na dokovací stanici konzole Nintendo Switch?

LED indikátor na dokovací stanici Nintendo Switch
se rozsvítí v případě, že konzole Nintendo Switch
posílá signál do televizní obrazovky.
Tento LED indikátor není nijak spojený s nabíjením a nepřestane svítit ani po tom, co je konzole
plně nabitá.
Co vše lze zapojit do USB portu na dokovací stanici konzole Nintendo Switch?
Do USB portu dokovací stanice Nintendo Switch lze
za pomoci nabíjecího USB kabelu zapojit ovladač
Nintendo Switch Pro Controller nebo ovladače JoyCon napojené na příslušenství charging grip.
Jak nabíjet ovladače najdete v digitálním manuálu
konzole.
Přes USB port dokovací stanice Nintendo Switch lze
zapojit také LAN adaptér.
Jak nastavit bezdrátové připojení konzole najdete
v digitálním manuálu konzole.
Lze použít pro konzoli Nintendo Switch externí
hard disk?
S konzolí Nintendo Switch externí hard disk použít
nelze.
Jak vyčistit špinavé přepravní pouzdro
(HAC-021) pro konzoli Nintendo Switch?
Pokud se vaše přepravní pouzdro zašpiní, namočte
látku v čisté vodě, vyčistěte všechny nečistoty
a poté pouzdro dosucha otřete. Poté ho znovu utřete měkkou suchou látkou. V žádném případě nepoužívejte k čistění ředidlo, benzín nebo alkohol.
Jak správně vyhodit ovladač Nintendo Switch
Pro Controller?

Správná procedura likvidace záleží na legislativě
dané země. Následujte tedy prosím nařízení a pokyny státu, ve kterém se při likvidaci ovladače nacházíte.
Pro více informací o likvidaci baterie ovladače Nintendo Switch Pro Controller prosím kontaktujte
místní autoritu zodpovědnou za likvidaci tohoto typu
odpadu.
Vyjmutí baterie
 Vyjměte šrouby za pomoci křížového šroubováku
a poté vyjměte oba držáky ovladače.

 Použijte křížový šroubovák k vyjmutí čtyř šroubů
na zadní straně ovladače.
 Opatrně vložte plochý šroubovák do drážek
na obou stranách krytu baterie a uvolněte ho.

 Zvedněte kryt baterie a vyjměte ho z ovladače.
 Vyjměte baterii a odpovídajícím způsobem jí zlikvidujte.
Likvidace použitých baterií
• Kompletně překryjte pozitivní a negativní konec
baterie lepící páskou.
• Neodstraňujte její etiketu.
• Nesnažte se baterii rozbít ani rozmontovat.
Ovladač Nintendo Switch Pro Controller používá
lithiovou baterii. Tyto baterie obsahují vzácné materiály.
Odneste prosím baterii do nejbližšího recyklačního
centra.
Kde lze najít důležité informace o konzoli Nintendo Switch?

Přečtěte si prosím v balení konzole obsaženou příručku obsahující důležité informace o konzoli Nintendo Switch.
V televizi není žádný HDMI port, do kterého by
bylo možné zapojit HDMI kabel z dokovací stanice Nintendo Switch.
Pro možnost používat konzoli v TV módu budete
potřebovat televizní obrazovku s HDMI portem.
Jak používat konzoli v TV módu najdete v digitálním
manuálu konzole.
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Konzole Nintendo Switch reaguje v TV módu
pomalu a nemá sladěný zvuk.
Při používání konzole v TV módu jsou do televize
zasílána data, která jsou posléze televizí převáděna
na obraz a zvuk. Zvuk či obraz pak může být rozladěný v závislosti na tom, co zrovna konzole dělá.
Tento stav je normální a není známkou žádného
defektu.
Televize může mít nastavení game mode či jiný podobný prvek, který je schopný zvýšit rychlost zpracování dat z konzole. Zkuste tento mód aktivovat,
pokud je zvuk či obraz na vaší obrazovce rozladěný.

Po zapojení konzole Nintendo Switch do TV
módu se na TV obrazovce nic nezobrazuje ani
nehraje žádný zvuk.
• Je AC adaptér zapojený do dokovací stanice Nintendo Switch?
 Zapojte AC adaptér do dokovací stanice Nintendo Switch, aby byla konzole během svého fungování v TV módu zásobena energií.
• Je televize zapnutá?
 Zkuste zapnout vaši televizní obrazovku.
• Má televize nastavený správný vstupní kanál?
Pokud má vaše televize pouze jeden HDMI port:
Použijte tlačítko vstupu na vašem dálkovém ovladači pro nastavení vstupu na HDMI port.
Pokud má vaše televize více než jeden HDMI port:

 Připojte HDMI kabel do dokovací stanice Nintendo Switch a poté tento kabel zapojte do některého
z HDMI portů na Vaší televizi (HDMI 1, HDMI 2 atd.)
 Použijte tlačítko vstupu na Vašem dálkovém ovladači pro nastavení vstupu na stejný HDMI port, do jakého jste v bodu 1 zapojili HDMI kabel z dokovací
stanice Nintendo Switch.
• Je HDMI kabel správně zapojený do dokovací stanice Nintendo Switch i do televize?
 Zatlačte HDMI kabel pevně do portu na obou zařízeních, abyste zkontrolovali jeho správné zapojení.
• Je konzole správně zapojena do dokovací stanice
Nintendo Switch?
 Ujistěte se, že konzole je v dokovací stanici Nintendo Switch nasměrována správně a pevně jí zatlačte dolů.
Jak používat konzoli v TV módu najdete v digitálním
manuálu konzole.
• Jsou do audio výstupu konzole zapojena sluchátka?
 Pokud jsou do audio výstupu konzole nacházející se v TV módu zapojena sluchátka, z televizní obrazovky nebude vycházet žádný zvuk.
Po provedení změn nastavení v rámci Nintendo
Switch Parental Controls aplikace se tyto změny nepromítají do nastavení konzole Nintendo
Switch.
Připojte konzoli k internetu.
Jak připojit konzoli Nintendo Switch k internetu najdete v digitálním manuálu konzole.
Jakmile bude konzole úspěšně připojena k internetu, otevřete System Settings z HOME menu, poté
zvolte položku Parental Controls a dále Acquire
Latest Settings pro promítnutí posledních změn
v rámci aplikace Nintendo Switch Parental Controls
do nastavení vaší konzole.

Na konzoli Nintendo Switch jsou stále nastavena
omezení, přestože byla smazána v rámci Nintendo Switch Parental Controls aplikace.
Připojte konzoli k internetu.
Jak připojit konzoli Nintendo Switch k internetu najdete v digitálním manuálu konzole.
Jakmile bude konzole úspěšně připojena k internetu, otevřete System Settings z HOME menu, poté
zvolte položku Parental Controls a dále Acquire
Latest Settings pro promítnutí posledních změn
v rámci aplikace Nintendo Switch Parental Controls
do nastavení vaší konzole.
Lze použít aplikaci Nintendo Switch Parental
Controls pro nastavení funkcí rodičovské kontroly
na dvou a více konzolích Nintendo Switch najednou?
Na svůj účet aplikace Nintendo Switch Parental
Controls můžete napárovat až tři konzole Nintendo
Switch.
Další konzole můžete v této aplikaci přidat zmáčknutím ikonky se symbolem plus.
Jak rozpoznat danou konzoli při propojení více
než jedné konzole Nintendo Switch s účtem
v rámci Nintendo Switch Parental Controls aplikace.
Konzole v rámci účtu aplikace Nintendo Switch Parental Controls lze přepínat zmáčknutím ikonky se
symbolem plus.
Zmáčkněte ikonku i (informace) pro přístup k sériovému číslu každé napárované konzole.
Na konzoli pak otevřete System Settings z HOME
menu, poté zvolte položku System a dále Serial
Numbers pro získání sériového čísla dané konzole
Nintendo Switch.

Nejde změnit nastavení funkcí rodičovské kontroly na konzoli Nintendo Switch.
Je konzole spárována s účtem v aplikaci Nintendo
Switch Parental Controls?
 Pokud je konzole spárována s účtem v aplikaci Nintendo Switch Parental Controls, nebude již
možné změnit nastavení rodičovské kontroly přímo
z konzole.
Použijte prosím aplikaci Nintendo Switch Parental
Controls pro změnu nastavení rodičovské ochrany.
Jak měnit nastavení rodičovské ochrany najdete
v digitálním manuálu konzole.
Ztráta PIN kódu od ovládání rodičovské kontroly.
Projděte si prosím následující body pro více informací o tom, co dělat v případě ztráty vašeho PIN
kódu.
Jak postupovat v případě ztráty PIN kódu najdete
v digitálním manuálu konzole.
Jak změnit PIN rodičovské kontroly?
Pokud je konzole spárována s účtem v aplikaci Nintendo Switch Parental Controls, nebude již možné
změnit nastavení rodičovské kontroly přímo z konzole.
Zvolte ikonku nastavení v aplikaci, poté zvolte PIN
a změňte svůj PIN kód.
Pokud konzole není spárována s účtem v aplikaci
Nintendo Switch Parental Controls, otevřete HOME
Menu v konzoli, dále položku System Settings, poté
Parental Controls, v něm položku Parental
Controls Settings a zde položku Change PIN pro
změnu vašeho PIN kódu.

Jak postupovat v případě ztráty PIN kódu najdete
v digitálním manuálu konzole.
Jak vymazat nastavení rodičovské kontroly?
Pokud je konzole spárována s účtem v aplikaci
Nintendo Switch Parental Controls, můžete smazat
veškerá nastavení funkcí rodičovské kontroly přímo
na konzoli odpárováním konzole od aplikace.
Jak odpárovat konzoli od aplikace Nintendo Switch
Parental Controls najdete v digitálním manuálu konzole.
Pokud konzole není spárována s účtem v aplikaci
Nintendo Switch Parental Controls, otevřete HOME
Menu v konzoli, dále položku System Settings, poté
Parental Controls a v něm položku Parental
Controls Settings. Zde vložte svůj Parental Controls
PIN a poté zmáčkněte tlačítko X na další obrazovce
pro resetování nastavení funkcí rodičovské ochrany.
Jak postupovat v případě ztráty PIN kódu najdete
v digitálním manuálu konzole.
Jak postupovat v případě, že na systémové
paměti konzole Nintendo Switch není dostatek
místa?
V případě nedostatku místa na systémové paměti
konzole prosím použijte microSD kartu (prodáváno
samostatně).
Více o používání microSD karet najdete v digitálním
manuálu konzole.
Uložené pozice je možné ukládat pouze do systémové paměti konzole.
Pokud chcete vytvořit volné místo v systémové paměti konzole, můžete tak učinit archivací dat používaného softwaru.
Více o správě dat najdete v digitálním manuálu konzole.

Jak postupovat v případě, že na microSD kartě
konzole Nintendo Switch není dostatek místa?
Pokud dojde místo na vaší microSD kartě, můžete
data převést na microSD kartu s vyšší kapacitou paměti za pomoci počítače.
Více o postupu v případě nedostatku místa na microSD kartě najdete v digitálním manuálu konzole.
Konzole Nintendo Switch nerozeznává do ní
vloženou microSD kartu nebo není možné zvolit
microSD kartu coby cílové místo pro ukládání dat.
• Je microSD karta správně vložena do konzole?
 Vypněte konzoli a poté zkuste microSD kartu
vyjmout a opětovně vložit.
Více o postupu vložení microSD karty najdete v digitálním manuálu konzole.
• Není slot na microSD kartu zašpiněný?
 Utřete veškerou špínu jemnou, suchou látkou.
Ujistěte se, že slot čistíte opatrně, aby nedošlo
k jeho poškození.
• Není microSD karta rozbitá?
 Pokud si myslíte, že by vaše microSD karta
mohla být rozbitá, kontaktujte prosím zákaznickou
podporu společnosti Nintendo.
Lze převést data uložená v systémové paměti
konzole na microSD kartu?
Snímky obrazovky můžete převést na microSD kartu. Otevřete System Settings z HOME menu, poté
zvolte položku Data Management, dále Save
Data/Screenshots a zde Manage Screenshots
pro převedení snímků obrazovky mezi systémovou
pamětí a microSD kartou.

Data softwaru není možné převézt ze systémové
paměti konzole na microSD kartu.
Pokud chcete ukládat data softwaru na microSD
kartě, musíte nejprve smazat tyto data ze systémové paměti konzole. Poté otevřete Nintendo eShop
a data znovu stáhněte přímo na microSD kartu.
Uložené pozice z her není možné ukládat na microSD kartě.
Více informací o datech uložených na konzoli Nintendo Switch najdete v digitálním manuálu konzole.
Jak sloučit data uložená na více microSD kartách
na jednu microSD kartu?
Snímky obrazovky a data softwaru z Nintendo eShopu mohou být ukládána na microSD kartě vložené
do konzole. Tyto data ale není možné přenést na jinou microSD kartu za pomoci počítače. Pokud tedy
budete chtít stažená data převést na jinou microSD
kartu, bude třeba tuto kartu vložit do konzole a vybraná data znovu stáhnout z Nintendo eShopu.
Snímky obrazovky budou uloženy do složky \Nintendo\Album na microSD kartě. Snímky obrazovky
můžete převést z microSD karty do počítače. Berte
prosím v potaz, že konzole nebude schopna rozeznat snímky obrazovky, pokud změníte název složky
nebo její lokaci na microSD kartě.
Jak resetovat prediktivní doporučení textu klávesnice?
Prediktivní doporučení textu klávesnice můžete
vyčistit jejím resetováním. Pro resetování klávesnice
otevřete System Settings z HOME menu, poté zvolte položku System, dále Formatting Options a
Reset Keyboard.

Zvolte uživatele, u kterého chcete klávesnici restartovat, a poté následujte instrukce na obrazovce.
Uložená data zmizela z herní karty.
Byla game karta použita na jiné konzoli?
Uložené pozice her se neukládají přímo na game
kartách. Tyto pozice mohou být uloženy pouze
v systémové paměti konzole Nintendo Switch.
Hra či jiný software se neuložil správně.
• Došlo k zavření softwaru nebo vypnutí konzole či
k vybití baterie konzole bez uložení pozice ve hře?
Pokud dojde k zavření softwaru nebo konzoli
dojde baterie před uložením hry, všechen neuložený postup bude ztracen. Ujistěte se prosím, že před
zavřením softwaru či vypnutím konzole si svůj herní
postup nejprve uložíte. Některý software obsahuje
funkci automatického ukládání a bude se tedy ukládat automaticky.
• Byla hra používána na jiné konzoli než obvykle?
Uložené pozice her se neukládají přímo na game
kartách. Tyto pozice mohou být uloženy pouze
v systémové paměti konzole Nintendo Switch.
Lze převést data uložená na jedné konzoli Nintendo Switch na jinou konzoli Nintendo Switch?
Uložená data není možné převádět z jedné konzole
Nintendo Switch na jinou.
Jak přidat ﬁnanční zdroje na Nintendo eShop.
Finanční zdroje můžete na Nintendo eShop přidat
otevřením Nintendo eShopu na konzoli Nintendo
Switch.
Jak přidávat ﬁnanční zdroje na Nintendo eShop najdete v digitálním manuálu konzole.

Lze změnit svůj friend kód?
Pro změnu friend kódu otevřete System Settings
z HOME menu, poté zvolte položku User, vyberte uživatele a položku Friend Settings a dále
Reissue Friend Code. Změna vašeho friend kódu
neovlivní váš friend list ani seznam zablokovaných
uživatelů.
Jak lze vypnout dostávání požadavků o přátelství?
Otevřete System Settings z HOME menu, poté zvolte položku User, vyberte uživatele a položku Friend
Settings. Zde můžete vyřadit požadavky o přátelství
za pomoci volby Receive Friend Requests.
Nejde propojit Nintendo Switch uživatele s Nintendo účtem.
• Máte založený Nintendo účet?
Jak si založit Nintendo účet najdete v digitálním
manuálu konzole.
• Je konzole připojena na internet?
K propojení uživatele s Nintendo účtem je třeba,
aby byla konzole připojena k internetu.
Jak připojit konzoli k internetu najdete v digitálním
manuálu konzole.
• Není uživatel již propojen s některým Nintendo
účtem?
Každý uživatel může být propojen pouze s jedním
Nintendo účtem.
Jak odpojit konzoli Nintendo Switch od Nintendo
účtu?
Otevřete System Settings z HOME menu, poté vyberte uživatele a položku Unlink Nintendo Account.

Pokud odpojíte svou konzoli od Nintendo účtu,
nebudete moct nadále používat software zakoupený skrze tento účet a mohou se vám znepřístupnit
uložené pozice některých her.
Co se stane při smazání uživatele?
Smazání uživatele z konzole smaže také všechna
uložená data daného uživatele.
Lze hrát hry a používat software bez vytvoření
uživatele?
Pro používání konzole je nezbytné vytvořit alespoň
jednoho uživatele. Některé tituly pak ke svému hraní
vyžadují vytvoření a vybrání většího množství uživatelů.
Po vložení game karty se v HOME Menu nezobrazí ikonka daného softwaru.
• Je game karta správně vložena do konzole?
Vypněte konzoli a poté zkuste game kartu vyjmout
a opětovně vložit.
Jak správně vkládat game kartu najdete v digitálním
manuálu konzole.
• Nejsou spoje na game kartě zašpiněné?
Utřete veškerou špínu jemnou, suchou látkou.
Ujistěte se, že spoje čistíte opatrně, aby nedošlo
k jejich poškození.
Nelze vyjmout game kartu.
Pro vyjmutí game karty ze slotu na ní nejprve mírně
zatlačte pro její uvolnění a poté jí vyjměte.
Jak správně vyjmout game kartu najdete v digitálním
manuálu konzole.
Vložení game karty do slotu špatnou stranou může
zapříčinit poškození game karty nebo konzole.

Jak správně vkládat game kartu najdete v digitálním
manuálu konzole.
Pokud není možné kartu vyjmout obvyklým postupem, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti
Nintendo.
Software nefunguje nebo se po výběru ikonky
nespouští.
• Je do konzole vložena odpovídající game karta?
Ujistěte se prosím, že ve slotu na game kartu se
tato karta opravdu nachází.
Jak správně vkládat game kartu najdete v digitálním
manuálu konzole.
• Není daný software omezený v rámci nástrojů
rodičovské kontroly?
Zkontrolujte si prosím nastavené restrikce v nastavení rodičovské kontroly.
Jak nastavit funkce rodičovské kontroly najdete v digitálním manuálu konzole.
• Není software archivovaný?
Znovu stáhněte software z Nintendo eShopu.
Jak archivovat software najdete v digitálním manuálu konzole.
• Nedošlo k odpárování uživatele od Nintendo
účtu?
Pro možnost nakupovat software na Nintendo
eShopu musí být uživatel spárován s Nintendo
účtem. Nákupy uživatele jsou pak svázány s konkrétním Nintendo účtem, takže v případě odpárování uživatele od Nintendo účtu již nebude mít uživatel
nadále přístup k zakoupenému softwaru. Spárujte
prosím jednoho z uživatelů konzole s Vaším Nintendo účtem, abyste měli opět přístup k zakoupenému
softwaru.
• Je konzole registrována jako aktivní konzole pro
stahování na Nintendo účtu?
Pro hraní softwaru staženého z Nintendo eShopu
na dané konzoli musí být tato konzole registrována
jako aktivní konzole pro stahování na Vašem Nintendo účtu.

Jak aktivovat konzoli pro stahování najdete v digitálním manuálu konzole.
• Nedošlo k vyjmutí microSD karty, na které byl
software uložen?
Vložte znovu microSD kartu s uloženým softwarem do konzole nebo znovu stáhněte software
z Nintendo eShopu.
• Nejsou data softwaru poškozená?
Otevřete System Settings z HOME menu, poté
zvolte položku Data Management, dále Software,
kde zvolte neodpovídající software, a možnost
Check for Corrupt Data.
Jak opustit nebo zavřít software?
Před zavřením softwaru se nejprve ujistěte, že Váš
herní postup je uložený (pokud je tato možnost
k dispozici). Poté zmáčkněte tlačítko HOME pro
pozastavení softwaru a otevřete HOME Menu. Zde
buď otevřete jiný software, nebo zmáčkněte tlačítko
X zatímco máte vybraný aktuálně běžící software.
Jak lze vypnout zasílání novinek o hrách a softwaru?
Otevřete System Settings z HOME menu, poté zvolte položku System a dále Receive News pro
nastavení jejich přijímání. Zprávy ze služby Nintendo Switch Information Centre, jako jsou třeba informace o vylepšení herních možností konzole nebo
upozornění na updaty systému, budete dostávat
nezávisle na tomto nastavení.
Nepřichází žádné herní novinky.
Nedošlo k vyřazení této služby?
Otevřete System Settings z HOME menu, poté
zvolte položku System a dále Receive News pro
nastavení jejich příjímání.

Capture tlačítko pro pořizování snímků obrazovky nefunguje.
• Je zobrazena zpráva Unable to take a capture
now?
Ne každý software umožňuje pořizování snímků
obrazovky. Některý software zase umožňuje pořizovat snímky obrazovky pouze v některých momentech.
• Je ovladač spárovaný s konzolí Nintendo Switch?
Zkontrolujte prosím, zda ostatní tlačítka na ovladači fungují. Pokud tomu tak není, postupujte prosím dle příslušného bodu tohoto FAQ věnujícímu se
dané problematice.
Po kontaktu s game kartou má ruka trpkou příchuť. Jedná se o něco nebezpečného?
Tento efekt není žádným způsobem zdraví škodlivý.
Game karty konzole Nintendo Switch jsou ošetřeny
substancí s hořkou příchutí za účelem zabránění
jejího spolknutí dětmi či domácími mazlíčky.

