Handleiding voor SMARTIFY Nintendo Switch
controller

Turbo functie & Verbinden

Verschillende functies van de controller:

LED functie indicatoren

Turbo Functie
Compatibel met Nintendo Switch, PC, Android en Nintendo Switch Lite
Twee elektro motoren voor optimale trilfunctie
Turbo functie, schermopname functie en Home functie
Met 0.7m USB oplaadkabel
Twee hoge kwaliteit analoge sticks zonder deadzone
Draadloze besturing met versie 2.1+ EDR
Oplaadbare accu van 550 mAh Li-ion batterij voor 10 uur lang speeltijd
Met sensor, zonder NFC en zonder Wake up functie

Houdt een knop naar keuze ingedrukt en druk op de Turbo knop.

De LED indicatie is als volgd:

Bijvoorbeeld: houd knop A ingedrukt en druk de Turbo knop in.
Nu wordt knop A constant ingedrukt door de Turbo functie.

Het 1ste led lampje indiceert dat hij of zij speler 1 is.
Het 2de led lampje indiceert dat hij of zij speler 2 is.
Het 3de led lampje indiceert dat hij of zij speler 3 is.
Het 4de led lampje indiceert dat hij of zij speler 4 is.

Hoe verbind je de controller?
Zet de Switch in het Switch station. Verbind vervolgens de Smartify controller via USB met het Switch
Station.
Druk op de H toets op de Smartify controller.
Ga naar systeem instellingen en ga naar controllers en sensoren. Verbreek verbinding met alle controllers.
Wacht totdat de controller gepaired is.
Verwijder de USB uit de Smartify controller.
De controller hoort nu verbonden te zijn.

Oplaad indicatie
4 LED lampjes die langzaam knipperen indiceert dat de controller bijna leeg is.
Als je de controller oplaad via USB zal hij ook langzaam knipperen. Dit betekend dat de controller correct
geladen wordt.

Let op: op de achterkant van de controller zit een reset knop. Gebruik een naald om deze in te drukken.
Gebruik deze indien de controller niet meer kan verbinden.
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User manual for SMARTIFY Nintendo Switch
controller

Functions of the controller
Compatible with Nintendo Switch, Windows, Android and Nintendo Switch Lite
Two double schock motors for optimal vibration function
Turbo function, screen capture function and home function
Comes with 0.7m USB charging cable
Two high quality analogue sticks, without deadzone
Wireless controller firmware 2.1 EDR
Built-in 550 mAh Li-ion battery, supports up to 10 hours of play time.
With Sensor, no NFC and no wake-up function

Turbo function and connecting
Turbo function
Press a button of choice and press the Turbo button respectively.
For example: hold button A pressed and press the Turbo button.
Button A will keep going as if it is continously pressed.
Button A is now being spammed without the user actually pressing it.

How do I connect the controller?
Place the Switch in the Switch station. Connect the Smartify controller using the USB cable to the
Switch Station.
Press the H button on the Smartify controller.
Go to system settings and go to controllers and sensors. Next press disconnect all controllers.
Wait until the controller is paired.
Disconnect USB from Smartify controller.
The controller is now connected.
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Attention: a reset button is located on the bottom of the controller. Use a needle to press the button.
Use this button when the controller is unable to connect.
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LED function indicators
The LED light indicates the following meaning:
The first led light indicates that he or she is player 1.
The second led light indicates that he or she is player 2.
The third led light indicates that he or she is player 3.
The fourth led light indicates that he or she is player 4.

Charging led indicator:
4 LED light that blink slowly indicate that the controller is empty, and needs to be charged.
4 LED lights that blink slowly indicate the controller is charging correctly.

