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Tabulka ovládacích prvků

1. Před prvním použitím
Děkujeme za zakoupení RACING WHEEL GS 850. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte
tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.
2. Vlastnosti
• RACING WHEEL GS 850 je kompatibilní s PS4, XBOX ONE a PC (X-Input & Direct Input). Je
kompatibilní se všemi závodními hrami na těchto platformách
• K používání volantu na PS4 a XBOX ONE je vyžadován oficiální ovladač
• Kompatibilní s Windows Vista/7/8/10
• Manuální řazení pomocí 6-ti rychlostní řadící páky a spojkového pedálu
• Otočení volantu o 270 stupňů
• Ovládání citlivosti řízení (3 polohy)
• 8 programovatelných kláves pro přizpůsobení konfigurace tlačítek pro použití s různými
závodními hrami
• Vibrační efekt se dvěma motory
• Plně analogové řízení jízdy pro realističtější zážitek z jízdy
• Odpružené pedály ovládání akcelerace a brzdy
• Silné přísavky podstavce pro lepší stabilitu
3. Výchozí konfigurace tlačítek
Výchozí konfigurace tlačítek je přednastavena podle konfigurace tlačítek GRAN TURISMO.
Viz tabulka na předchozí straně.
4. Instalace
Instalace na PS4
1. Ujistěte se, že je PS4 vypnutý.
2. Zapojte kabel volantu do USB portu na konzole.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Zapojte oficiální ovladač PS4 do USB portu umístěného na volantu, použĳte dodaný USB
kabel.
DŮLEŽITÉ: ovladač musí být vypnutý.
5. Zapněte konzolu pomocí tlačítka napájení na PS4.
6. Červená LED dioda volantu zůstane svítit. Stisknutím tlačítka HOME na kolečku jej připojte ke
konzoli.
7. Volant je nyní připraven k použití.
Instalace na XBOX ONE a XBOX SERIES X/S
1. Ujistěte se, že je XBOX vypnutý.
2. Zapojte kabel volantu do USB portu na konzoli.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Zapojte oficiální ovladač XBOX do USB portu umístěného na volantu, použĳte dodaný USB/
Micro USB kabel.
DŮLEŽITÉ: ovladač musí být vypnutý.
5. Zapněte konzoli pomocí tlačítka napájení na XBOX.
6. Červená LED na volantu zůstane svítit, stejně jako tlačítko XBOX na ovladači. Stisknutím
tlačítka HOME na kolečku jej připojte ke konzole.
7. Volant je nyní připraven k použití.

Instalace na PC
1. Zapněte počítač.
2. Zapojte kabel pedálů do volantu.
3. Připojte USB kabel volatnu k libovolnému z USB portů počítače. Automaticky se spustí nástroj
Windows pro instalaci zařízení. Na konci této operace zůstane červená LED svítit, volant je nyní
připraveno k použití.
DŮLEŽITÉ: Volant standardně používá protokol X-Input, takže je kompatibilní s nejnovějšími
hrami. Některé starší hry používají protokol Direct Input. Chcete-li přepnout do režimu přímého
vstupu, stiskněte a podržte tlačítko Home/Mode po dobu 3 sekund, LED dioda jednou blikne, což
indikuje změnu. Tento režim se pak použĳe jako výchozí. Z jednoho režimu do druhého můžete
kdykoli přepnout podržením tlačítka Home/Mode po dobu 3 sekund.
Chcete-li nastavit volant v režimu Direct Input, nainstalujte ovladač dodaný na CD-ROM před
připojením volantu k počítači.
5. Manuální řazení pomocí řadící páky
UPOZORNĚNÍ: Manuální řazení není podporováno všemi hrami. Ujistěte se, že vaše hra
manuální řazení podporuje (v nastavení hry hledejte položku MANUAL GEAR).
Hry, které nepodporují manuální řazení, mohou pedál spojky ignorovat, nebo jej použít jako
brzdový pedál.
Řadící páka spolu se spojkovýmpedálem má funkci manuálního řazení (pro podporované hry).
Stejně jako v opravdovém autě, je třeba přd řazením sešlápnout spojkový pedál a pak teprve
pohybovat řadící pákou.
Přepínač LO-HI slouží k přepnutí rychlostních stupňů. Převodové stupně 1 až 6 jsou dostupné
jako výchozí. Po stisku tlačítka LO-HI jsou dostupné rychlostní stupně 7 až 12, toto signalizuje
LED kontrolka. Opětovným stiskem přepnete zpět na nižší rychlostní stupně.
Tlačítko „P“ má ve výchozím nastavení funkci ruční brzdy.
6. Funkce programování
Nyní můžete hrát GRAN TURISMO nebo jakékoli jiné závodní hry, které používají výchozí
konfiguraci tlačítek. U ostatních her máte 2 možnosti, jak nastavit tlačítka:
• Můžete buď přejít do nabídky Možnosti/Ovladače ve hře a vytvořit si vlastní konfiguraci.
Výhodou je, že si jej můžete uložit pro pozdější hraní.
DŮLEŽITÉ: Volant je v nabídce příkazů her identifikován jako „herní ovladač“. Pokud si přejete
upravit konfiguraci tlačítek ve hře, přejděte do sekce „herní ovladač“, nikoli do sekce „volant“.
• Můžete také použít programovací funkci "on-the-go". Umožňuje vám vytvořit vlastní konfiguraci,
aniž byste museli jít do nabídky Options ve hře, ale tato konfigurace nebude uložena.
• Volant má vestavěnou programovou funkci: Některým tlačítkům můžete přiřadit vlastní novou
funkci. Lze naprogramovat tyto ovládací prvky: Levé a pravé pádlo, oba pedály, řadící páku,
tlačítka L3 a R3
Postup programování
• Stiskněte tlačítko PROG na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED.
• Poté stisknutím libovolného z programovatelných tlačítek (uvedených výše) nastavte novou
funkci. Zelená LED bliká.
• Nakonec stiskněte tlačítko, které chcete znovu přiřadit programovatelné klávese (o, X, 0, , L1,

Resetovat jeden naprogramovaný klíč
• Stiskněte tlačítko PROG na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED.
• Poté stiskněte naprogramované tlačítko, které chcete resetovat. Zelená LED bliká.
• Stiskněte tlačítko, které chcete znovu resetovat. Zelená LED zhasne, klíč je nyní resetován do
výchozího stavu.
Resetovat všechna naprogramovaná tlačítka
• Stiskněte tlačítko PROG na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED.
• Stiskněte tlačítko OPTIONS/Menu na 4 sekundy. Zelená LED zhasne, všechna tlačítka jsou
nyní resetována do výchozího stavu.
Pro resetování konfigurace můžete také odpojit volant.
6. Nastavení citlivosti
• Stiskněte tl.PROG a dolní tlačítko na D-PADu - úhel řízení je malý, vhodný pro rychlé zatáčky
závodní hry
• Stiskněte tl.PROG a horní tlačítko na D-PADu - úhel řízení je velmi malý, vhodný pro velmi
rychlé zatáčky
• Stiskněte tl.PROG a pravé tlačítko na D-PADu - úhel řízení je normální, přizpůsobený většině
závodních her
7. Odstraňování problémů
Pokud volant po připojení nefunguje, odpojte jej, vypněte konzolu a postupujte opatrně podle
kroků nastavení ve správném pořadí.
Na PS4 a XBOX ONE se ujistěte, že je ovladač, který připojíte k volantu, vypnutý. Po kontrole
postupujte znovu podle kroků.
8. Kalibrace
Pokud volant vykazuje samovolné zatáčení, proveďte kalibraci stisknutím tlačítek
„L1+L2+R1+R2“ současně. LED začne blikat. Po té otočte volantem do maximální levé pozice
(LED bliká pomaleji), po té otočte do pravé maximální pozice, po té vraťte volant do středové
polohy.
U pedálů postupně sešlápněte všechny až na maximum. Pro dokončení stiskněte tlačétko
OPTION/MENU.
Bezpečnostní opatření
• Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než jsou ty, které jsou popsány v tomto dokumentu.
• Volant nepoužívejte v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Zamezte styku s tekutinami, dešti.
Uchovávejte na suchém místě.
• Nikdy se jej nepokoušejte sami rozebrat.
• Na zařízení nevyvíjejte nadměrný tlak a nevystavujte jej prudkým nárazům.
• Vyhněte se používání na přímém slunci, na místech s nadměrnou teplotou nebo extrémním
chladem. Vystavení extrémním teplotám může poškodit tělo a vnitřní obvody zařízení.
• Nenechávejte hrát děti bez dozoru. Nedovolte dětem, aby si hrály s kabely. Tento výrobek
obsahuje malé části, které mohou při spolknutí způsobit udušení. Tento výrobek není určen pro
použití dětmi mladšími 3 let.
Kontakt a zákaznická podpora
Pro více informací či podporu kontaktujte contact@subsonic.com

