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Návod k použití
Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.
Než jej začnete používat, přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny.
Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.
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■ Obsah balení

Jednotka řízení

Přísavky

Pedály

Svorka

Šroub

Návod
k použití

■ Platforma

PlayStation®4 / PlayStation®3

Please note the racing wheel information provided is for use with the PlayStation®3 and
PlayStation®4 systems.
For further information on how to use your PlayStation®3 or PlayStation®4, please consult the
relevant system manual.

■ Popis
Jednotka řízení (pohled zepředu)
Tlačítko PS
*Stejná funkce jako u tlačítka PS na bezdrátovém ovladači DUALSHOCK®4,
ale nedá se použít k zapnutí zařízení PS4™ nebo PS3™, ani k vrácení zařízení PS4™
z pohotovostního režimu.
Když se zařízení PS4™ vrací z pohotovostního režimu, tlačítko PS na volantu nemačkejte.
Tlačítko ASSIGN
Programovací LED [ L ]
Tlačítko L3

Programovací LED [ R ]
Tlačítko R3

Tlačítko R1

Tlačítko L1

Tlačítko R2

Tlačítko L2

Tlačítko △
Směrový ovladač

Tlačítko ○
Tlačítko ×
Tlačítko □

Tlačítko SHARE

(tlačítko SELECT pro systém PlayStation®3)

Tlačítko OPTIONS
(tlačítko START pro systém PlayStation®3)

Když se systém PS4™ vrací z pohotovostního režimu, nemačkejte na volantu na žádné tlačítko.

Jednotka řízení (pohled zezadu)
Přepínač ovládání

Pravé pádlo (tlačítko R1)
(tlačítko R2 pro systém
PlayStation®3)

Přepínač platformy

Levé pádlo (tlačítko L1)
(tlačítko L2 pro systém
PlayStation®3)

Kabel ovladače
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Konektor

Port pro modulární zástrčku

Modulární zástrčka

Pedály

Pravý pedál
„PS4-N“: Tlačítko R2
„PS4-S“: Plyn

Levý pedál
„PS4-N“: Tla čítko L2
„PS4-S“: Brzda

■ Přepínač platformy
Přepínač přepnutí platformy přepíná mezi kompatibilitou pro systém PlayStation®4 a PlayStation®3.
Před připojením přepněte přepínač na požadovanou platformu.
Připojení k systému PlayStation®4̲Normální.
Připojení k systému PlayStation®4̲Funkce volantu.
Připojení k systému PlayStation®3.
Poznámka: Před připojením nastavte přepínač na požadovanou platformu.

■ Postup montáže
Jednotka řízení
Možnost 1: Přísavka
① Odstraňte ze stolu veškeré nečistoty
a upevněte ovladač pomocí
pěti přísavek.
② Přísavky k jednotce řízení připojujte
při nastavování.
①
②

Možnost 2: Svorka
① Utáhněte šroub svorky na základně volantu.
② Pomocí svorky upevněte jednotku řízení k
plochému, tvrdému povrchu (např. stůl).

①

②

・Obě metody připevnění nekombinujte, protože by mohlo dojít k poškození přísavek.
・Neupevňujte na nábytek vyrobený ze skla nebo jiných křehkých materiálů.
・Demontáž z nábytku provádějte opatrně, aby nedošlo k poškození produktu či nábytku.
Pedály

Položte pedály na rovný povrch.

■ Postup připojení
・Před připojením zkontrolujte, že je směr modulární zástrčky správný.
・Tento produkt lze používat bez pedálů.

Port pro modulární zástrčku
PlayStation®4
Modulární zástrčka
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■ Režim pilota
Přepnutím maximálního výstupu řízení ze 270° na 180° zajistíte rychlejší ovládání.

180°

Programové LED (levé) bude
3 sekundy svítit modře.

270°

Programové LED (levé) bude
3 sekundy svítit zeleně.

■ Přepínač ovládání
Ovládání směrového ovladače lze přepnout na směrový ovladač, levou páčku nebo pravou páčku.
Funkce přepnutí směrového ovladače tohoto produktu nemusí zaručeně fungovat s každým softwarem.
・Přečtěte si návod k obsluze příslušného softwaru. Tento produkt nefunguje s analogovým režimem.
Směrový ovladač

Levá páčka

Pravá páčka

■ Nastavitelná mrtvá zóna
Mrtvou zónu lze nastavit v sedmi úrovních.
Barva programového LED (levá) se změní podle hodnoty mrtvé zóny.

①

Rozsvítí se
programové LED (pravé).

②

Programové LED (pravé)
bude blikat.

③

Barva levého programového LED
se změní podle nastavení
a níže uvedené tabulky.

④
⑤
4

3s

⑥

Hodnota mrtvé zóny se zvyšuje stisknutím směru nahoru na směrovém ovladači.
Úzké

Hodnota mrtvé zóny se snižuje stisknutím směru dolů na směrovém ovladači.
Široké

Zhasne se
programové LED (levé).

Zhasne se
programové LED (pravé).

・Když po ① neprovedete krok ②, programové LED (pravé) po čtyřech sekundách zhasne a režim přiřazování tlačítek se automaticky ukončí.
・V krocích 2‒6 je aktivní vstup pouze z jednotky řízení a pedálu. Vstup tlačítka z ovladače do systému PS4™ bude neaktivní.
・Nastavení ovladače jsou uložena i po odpojení kabelu USB.

Široké

Výchozí

1
Barva LED

Zelená

2

3

Žlutá

Červená

Úzké

4
Fialová

5

6

Modrá

Světle modrá

7
Bílá

■ Nastavitelná citlivost
Citlivost volantu lze nastavit v sedmi úrovních.
Barva programového LED (levá) se změní podle hodnoty citlivosti.

Jednotka řízení

①

3s

Rozsvítí se
programové LED (pravé).

②

Programové LED (pravé)
bude blikat.

③

Barva levého programového LED
se změní podle nastavení
a níže uvedené tabulky.

④

Hodnota citlivosti se zvyšuje stisknutím směru nahoru na směrovém ovladači.

Responzivní

⑤

Hodnota citlivosti se snižuje stisknutím směru dolů na směrovém ovladači.

Postupné

⑥

Zhasne se
programové LED (levé).

Zhasne se
programové LED (pravé).

・Když po ① neprovedete krok ②, programové LED (pravé) po čtyřech sekundách zhasne a režim přiřazování tlačítek se automaticky ukončí.
・V krocích 2‒6 je aktivní vstup pouze z jednotky řízení a pedálu. Vstup tlačítka z ovladače do systému PS4™ bude neaktivní.
・Nastavení ovladače jsou uložena i po odpojení kabelu USB.

Postupné (pevné řízení)
1
Barva LED

Zelená

Výchozí

2

3

Žlutá

Červená

4
Fialová

Responzivní (snadné otáčení)
5

6

Modrá

Světle modrá

7
Bílá
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Pedály

①

Rozsvítí se
programové LED (pravé).

3s

②

Barva levého programového LED
se změní podle nastavení
a níže uvedené tabulky.

3s

③

Programové LED (pravé)
bude blikat.

Hodnota citlivosti se zvyšuje stisknutím směru nahoru na směrovém ovladači.

Responzivní

④

Hodnota citlivosti se snižuje stisknutím směru dolů na směrovém ovladači.

Postupné

⑤

Zhasne se
programové LED (levé).

Zhasne se
programové LED (pravé).

・Když po ① neprovedete krok ②, programové LED (pravé) po čtyřech sekundách zhasne a režim přiřazování tlačítek se automaticky ukončí.
・V krocích 2‒5 je aktivní vstup pouze z jednotky řízení a pedálu. Vstup tlačítka z ovladače do systému PS4™ bude neaktivní.
・Nastavení ovladače jsou uložena i po odpojení kabelu USB.

Méně responzivní
1
Barva LED

Zelená

Výchozí

2

3

Žlutá

Červená

Více responzivní

4
Fialová

5

6

Modrá

Světle modrá

7
Bílá

■ Resetování do výchozího nastavení
Současné resetování všech následujících možností: Režim rychlé manipulace ・ Úprava mrtvé zóny ・ Nastavení citlivosti.

①
②
③

3s

Zhasne se
programové LED (levé).

Zhasne se
programové LED (pravé).

Když je režim rychlé manipulace zrušený, hodnota vstupu volantu se vrátí na výchozí hodnotu 270°.
Výchozí hodnoty mrtvé zóny a citlivosti jsou „4 “.
・Když po ① neprovedete krok ②, programové LED (pravé) po čtyřech sekundách zhasne
a režim přiřazování tlačítek se automaticky ukončí.
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Rozsvítí se
programové LED (pravé).

■ Režim přiřazení
Pomocí této funkce můžete přemapovat funkci tlačítek.
Programovatelná tlačítka

Přiřaditelné funkce

L2 / R2 / levé pádlo / pravé pádlo
/ levý pedál / pravý pedál

Postup nastavení

○ / × / △ / □ / L1 / L2 / L3 / R1 / R2 / R3 / levé pádlo / pravé pádlo / levý pedál / pravý pedál
Levá páčka (doprava/dolů/doleva/nahoru) / pravá páčka (doprava/dolů/doleva/nahoru)

①
②
③

3s

Rozsvítí se
programové LED (pravé).

Programové LED (pravé)
bude blikat.
L2 / R2 / levé pádlo / pravé pádlo /
levý pedál / pravý pedál

nebo

○/×/△/□/
L1 / L2 / L3 /
R1 / R2 / R3 /
levé pádlo / pravé pádlo /
levý pedál / pravý pedál

Rozsvítí se
programové LED (levé).

Zhasne se
programové LED (pravé).

Levá páčka /
pravá páčka
・ K přiřazení požadované funkce stiskněte směr
(doprava, dolů, doleva nebo nahoru)

・ V kroku 3 přiřaďte konkrétní směrový vstup levé analogové páčky na tlačítko,
"nastavte přepínač směrového ovladače (DP/LS/RS) na [LS] a směrový ovladač stiskněte
ve směru, který chcete přiřadit. Pro pravou analogovou páčku nastavte na [RS]."

nebo
„LS“ je levá páčka

„RS“ je pravá páčka

・ Po 4 sekundách nečinnosti mezi kroky programové LED (pravé) zhasne a programovací režim se ukončí.
・ V kroku 2 bude vstup tlačítka od ovladače do systému PS4™ neaktivní.
・ Když se rozsvítí programovací LED (levé), znamená to, že tlačítko je přemapováno, nezhasne,
dokud není funkce tlačítka resetována na výchozí.
・ Pokud chcete deaktivovat funkci tlačítka, v kroku 3 podržte na 3 sekundy stejné tlačítko,
které jste stiskli v kroku 3.
・ Pokud jste v kroku 3 stiskli více tlačítek, přiřadí se poslední stisknuté tlačítko.
・ Nastavení ovladače jsou uložena i po odpojení kabelu USB.

Postup resetování jednotlivých tlačítek
K restování jednotlivých tlačítek na výchozí funkce použijte krok 3 výše.

Resetování všech tlačítek/funkcí na výchozí

①

②

3s

Rozsvítí se
programové LED (pravé).

Zhasne se
programové LED (levé).

Zhasne se
programové LED (pravé).
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■ Hlavní speciﬁkace
Jednotka řízení

Pedály

Vnější rozměry

: 280 × 275 × 286 mm

Vnější rozměry

Poloměr řízení

: 280 mm

Hmotnost

: 700 g

Hmotnost

: 1400 g

Délka kabelu

: 1,5 m

: 234 × 305 × 180 mm

Délka kabelu

: 3,0 m

Úhel otáčení

: 270°

Normální fungování produktu může být narušeno silnou elektromagnetickou interferencí.
Pokud k ní dochází, je možné obnovit normální provoz prostým restartováním produktu v
souladu s pokyny v návodu k obsluze (Připojení).
V případě, že se funkčnost neobnoví, používejte produkt v místě, kde nedochází k elektromagnetické
interferenci.
Uchovejte si kontaktní údaje pro budoucí použití.
INFORMACE O LIKVIDACI PRODUKTU
Když je na některém z našich elektrických produktů nebo balení uveden tento symbol,
znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterii není v Evropě možné
likvidovat jako směsný odpad. Aby u produktu a baterie byla zajištěna správná
likvidace odpadu, zlikvidujte je v souladu se všemi platnými místními předpisy
a požadavky na likvidaci elektrických zařízení nebo baterií.
Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního
prostředí v zacházení s elektrickým odpadem a jeho likvidaci. Týká se pouze
Pouze EU a Turecko
zemí EU.

Záruka
Všechny záruční požadavky v prvních 30 dnech od nákupu vyřizujte i prodejce, u kterého byl
proveden původní nákup. Pokud není možné reklamaci uplatnit prostřednictvím původního prodejce
nebo pokud máte jiné záležitosti týkající našich produktů, kontaktujte přímo společnost HORI na
adrese infoeu@hori.jp.
Obrázek na balení se může od skutečného produktu lišit.
Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit design a technické speciﬁkace produktu.
HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.
“ ”, ”PlayStation”, “DUALSHOCK”, “
” and “
” are registered trademarks of Sony Interactive
Entertainment Inc. All rights reserved. Licensed for sale in Europe, Africa, Middle East, India and Oceania.
For use exclusively with PlayStation®4.

8

VYROBENO V ČÍNĚ

