


A Nintendo Switch Sports 
segítségével a sport öröme 
a nappali kényelméből élvezhető.



Mozogj, játssz, mosolyogj!
Bemutatjuk a Wii Sports sorozat legújabb részét, 
a Nintendo Switch Sports játékot! Az intuitív 
irányításnak köszönhetően bárki Joy-Con 
kontrollert ragadhat, és máris játszhat.



Ez a menő sporttelep 
számos szórakoztató 
eseménynek ad otthont.

Légy üdvözölve 
a Spocco 
Square-en! 



HHaat vállaasszthatttó  sporrtág:

RÖPLABDA
04. oldal

10. oldal

06. oldal

12. oldal

08. oldal

14. oldal

TOLLASLABDA BOWLING

FUTBALL CHAMBARA TENISZ

Az ősszel megjelenő ingyenes 
frissítéssel* a Golf is bekerül 

a játékba!

*Ingyenes szoftverfrissítés szükséges. A szoftverfrissítések letöltéséhez szélessávú internetkapcsolat szükséges. Nintendo Fiók 
regisztrációja és összekapcsolása, valamint a Nintendo Fiók Felhasználói Szerződés és az Adatvédelmi Irányelvek elfogadása szükséges.



04

RÖPLABDA
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Dolgozz össze 
a csapattársaddal!
Játssz kooperatív módban és a kompetitív 2-2 elleni 
csapatmérkőzéseken. Szerva, fogadás, feladás, 
lecsapás és blokkolás –  használd a mozdulatok 
széles skáláját a győzelem eléréséhez!

Időzítsd tökéletesen a mozdulatokat a még erősebb 
lecsapásokhoz.

Fogadás Feladás Lecsapás

Tökéletes Túl korai

A csapatmunka váltja valóra az álmotPONT
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TOLLASLABDA 
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Váltogasd a taktikáidat, 
hogy becsapd az ellenfeledet.

Célozd meg a pálya minden szegletét, kavard meg 
az ellenfelet egy drop shot ütéssel, és szerezd meg 
a pontot egy erőteljes lecsapással.

Tartsd lenyomva a ZR gombot, 
miközben meglendíted a Joy-Con 
kontrollert, hogy cselesen a háló 
közelébe üsd a tollaslabdát.

Amikor a tollaslabda magasan 
a levegőben van, lődd el egy erőteljes 
ütéssel az ellenfeled mellett.

Drop ütések Smash ütések1. PONT 2. PONT
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BOWLING



1. PONT 2. PONT 3. PONT
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Tarolj, ha tudsz!

Lendítsd meg a Joy-Con kontrollert a golyó gurításához, 
csuklód elfordításával pedig adj hozzá egy kis csavart. 
Teljesíts trükkös kihívásokat, és sajátítsd el a golyó 
irányítását, hogy elkerüld az akadályokat.

Online akár 16 játékos is 
megmérkőzhet egymással 
a kieséses rendszerű bowlingban, 
ahol csak a legmagasabb 
pontszámot elérő játékos 
győzedelmeskedhet!

Fordítsd el a csuklódat, 
hogy megcsavard a gurítást, 
és próbálj meg tarolni.

A több mint 100 különleges 
pálya extra kihívást kínál. 
Guríts okosan, ha magas 
pontszámot akarsz!

Túlélő mód Csavarás Különleges pályák
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FUTBALL



1. PONT 2. PONT
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Akciódús foci

A Joy-Con segítségével küldd az óriási labdát 
a hálóba. Játssz 1-1 és 4-4 elleni meccset, vagy 
használd a Leg Strap tartozékot*, hogy lenyűgöző 
lövéseket zúdíts a kapura a Shoot-Out módban.

A nyáron érkező ingyenes** szoftverfrissítés Leg Strap 
kompatibilitást ad a meccsekhez.

*A Nintendo Switch Sports dobozos verziójában található Leg Strap tartozék külön is megvásárolható. ** Ingyenes szoftverfrissítés szükséges. A szoftverfrissítések letöltéséhez szélessávú 
internetkapcsolat szükséges. Nintendo Fiók regisztrációja és összekapcsolása, valamint a Nintendo Fiók Felhasználói Szerződés és az Adatvédelmi Irányelvek elfogadása szükséges.

Dolgozz együtt a csapattársaiddal, 
és passzolj az üres területekre, hogy 
gólszerzési lehetőségeket teremts.

Próbáld meg a legtöbb pontot 
megszerezni azáltal, hogy intuitív 
rúgó mozdulatokkal a kapura lősz. 
Ha betalálsz, a kapu legközelebb 
lehet, hogy kisebb lesz, ezért 
pontosan kell céloznod.

Passzolj és lőj Shoot-Out

Normál Nehezebb
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CHAMBARA



1. PONT 2. PONT

13

Figyelj az ellenfeledre!

Lendítsd Joy-Con kontrolleredet a támadáshoz, 
vagy blokkold az ellenfél ütéseit, hogy lehetőséget 
teremts az ellentámadásra.

Figyeld meg ellenfeled 
mozgását, hogy tudd, mikor 
védekezz és mikor támadj. Válaszd ki a játékstílusodhoz legjobban illő kardot!

Légy türelmes! Válassz fegyvert!

Kard

A legerősebb egyéni 
támadással rendelkezik.

Blokkold a támadásokat, 
hogy energiát gyűjts, és 

erőteljes csapást mérhess 
ellenfeledre.

Ragadj meg egy második 
Joy-Con kontrollert, hogy két 

kardot ránts, és használd 
a pörgős támadást.

IkerkardokCharge Sword
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TENISZ



2. PONT1. PONT
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Suhints

Vegyél részt intenzív páros meccseken, 
és lengesd Joy-Con kontrolleredet úgy, mint 
egy teniszütőt. Változtasd lendítéseidet, hogy 
előre- és alápörgetéseket adj lövéseidhez, vagy 
lendítsd felfelé a karodat egy ügyes átemeléshez!

Módosítsd a csuklód helyzetét, 
időzítsd lendítéseidet, és 
irányítsd úgy az ütéseidet, hogy 
a győztes labda az ellenfeled 
mellett haladjon el.

Ha egyedül játszol, csapatod mindkét 
játékosát egyszerre irányíthatod. 
Használd az első játékost az ütések 
gyors visszaadásához és arra, hogy az 
ellenfeledet kibillentsd a ritmusából.

Támadd az alapvonalat Használd mindkét játékost

Elülső
Hátsó

Előrepörgetés Alápörgetés
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Játssz közeli és távoli barátokkal.
Gyűjtsd családtagjaidat 
és barátaidat a tévé elé.

Hívd ki a világ minden táján 
élő játékosokat online.

A fi zetős Nintendo Switch Online tagsággal 
a világ minden táján élő játékosokkal 
versenyezhetsz, és új, menő tárgyakat 
nyithatsz meg játékos-karaktered számára.

A gépi ellenfelekkel szemben tagság nélkül 
is belekóstolhatsz az online játék izgalmaiba.
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Válj profi vá!

Szabd testre karakteredet!

Válaszd ki a megjelenésedet! Szerelkezz fel!

Nyerj elég online meccset, 
hogy megszerezd minden 

sportágban a Pro minősítést.

A Sportsmate avatárod kinézetét 
személyre szabhatod az arc és 
a haj megváltoztatásával. De ha 
szeretnéd, játszhatsz akár saját 
Mii karakteredet irányítva is.

Gyűjts pontokat az online 
játék közben, hogy új ruhákat, 
kiegészítőket, felszereléseket és 
egyebeket szerezhess. Rendszeresen 
új elemeket adunk a játékhoz!

Győzz le hasonló rangú 
ellenfeleket saját rangod 

növeléséhez.

A rangok E-től egészen A-ig 
terjednek. Törj a csúcsra!



Tartalmazza 
a Leg Strap 
tartozékot
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Hozd ki a legtöbbet 
a Nintendo Switch élményéből 

online játékkal, felhőalapú 
mentésekkel, klasszikus 

játékokkal és még sok mással 
– mindez elérhető az Nintendo 

Switch Online tagsággal!
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Online játék 
Merülj el kooperatív és 
kompetitív játékokban 

online is.

Exkluzív ajánlatok tagok 
számára 

Használd ki a csak 
tagok számára elérhető 

ajánlatokat, köztük 
a Nintendo Switch 
játékutalványokat, 

a TETRIS® 99-t és még 
sok mást!

NES & Super NES 
Nintendo Switch Online 

Szerezz hozzáférést 
a klasszikus NES és Super 

NES játékok növekvő 
könyvtárához, bárhol is vagy 
- ráadásul most hozzáadott 

online funkciókkal!

Felhőalapú tárolás 
Biztonságosan és 

automatikusan tárolhatod 
mentési adataidat a 

könnyű hozzáférhetőség 
kedvéért.*

*Megjegyzés: a szolgáltatás 
nem minden szoftverrel 

kompatibilis.

Okostelefon-applikáció 
Kapcsolódj barátaidhoz 

az erre a célra kifejlesztett 
applikáción keresztül 
okostelefonodon vagy 

tableteden.*

*Megjegyzés: a szolgáltatás 
nem minden szoftverrel 

kompatibilis.

Fokozd a játékélményt!

Tartsd be ezeket a biztonsági tanácsokat, amikor a Nintendo Switch Sports-szal játszol:

Nintendo 
Switch Sports

Leg Strap tartozék
Egy további Leg Strap kiegészítővel két játékos együtt 
élvezheti a Football Shoot-Out módot.

További Nintendo Switch Sports információkért látogass el a következő oldalra: www.nintendo.hu/switch/nintendo-switch-sports

Ügyelj rá, 
hogy elegendő 
hely legyen 
körülötted.

Ne állj túl közel 
a TV-hez.

Csatlakoztasd a Joy-
Con csuklópántot a 
Joy-Con kontrollerhez, 
és tartsd erősen.

Mindenképpen felügyelje 
a játszó kisgyermekeket, hogy 
meggyőződjön a biztonsági 
előírások betartásáról.

Információ szülők 
és gondviselők számára:


