.RPSDWLELOLWD: PC / PlayStation® 3
̀Návod k ovládání
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1. SOynová páka
2. USB konektor
3. USB přepínač mezi "PC" a "PS3"
4. Rvládání směrovky natáčením rukojeti
5. ]amykání funkce směrovky na rukojeti
6. tlačítko PRESET (pro programování)
7. tlačítko MAPPING (pro programování)

8. Lmbusový klíč pro instalaci plynové páky
9. Qastavení odporu ovládání
10. RYládání směrovky kolébkou (nebo  RVDQD PC)
11. Dkční tlačítka
12. HOME / PS tlačítko s LED podsvícením
13. Ytcesměrný ovladač "úhlu pohledu"

SEZNÁMENÍ S JOYSTICKEM

PLYNOVÁ PÁKA
Váš joystick obsahuje velkou plynovou páku, kterou můžete použít pro snadné oválání akcelerace
vašeho letounu.
Plynová páka je odjímatelná a může být umístěna ve 2 různých pozicích:
-

Oddělená zvlášť od joysticku
(pro navození autentických pilotních podmínek)

-

Připojená k joysticku
(pro lepší stabilitu a šetření prostoru).

Ve výchozím nastavení je páka oddělená od joysticku.
Pro připojení plynové páky k joysticku:
1. Obraťte páku i joystisk spodní částí vzhůru.
2. Vyjměte imbusový klíč připHvněný vespod základny joysticku.
3. Umístěte páku nalevo od joysticku.
Vložte spojovací pOošku na levé straně základny joysticku do otvoru na pravé straně plynové
páky.
4. Klíčem utáhněte 2 imbusové šrouby vespod základny.
(naleznete je na levé straně vespod základny joysticku).
5. Rozviňte kabel plynové páky a zavedtě ho do do slotu.
6. Vraťte imbusový klíč zpět do základny joysticku.
Pro odejmutí plynové páky od joysticku tuto proceduru obraťte.

NASTAVENÍ ODPORU OVLÁDÁNÍ
V závislosti na typu hry si můžete přát mít velmi citlivý joystick, který reaguje na nejjemňější
pohyby, nebo můžete preferovat tužší joystick, který při pohybu poskytuje nějaký odpor.
Odpor ovládání vašeho joysticku je nastavitelný, za účelem přizpůsobení různým hráčům. Pro
změnu odporu otáčejte knoflíkem nastavení odporu ovlánání (9) vespod základny joysticku.

OVLÁDÁNÍ SMĚROVKY
Váš joystick umožňuje funkci ovládání směrovky, což v řízení letounu odpovídá užití pedálů, kreté
pilot používá pro nastavení kormidla, a umožňuje otáčení letadla kolem vertikální osy (tedy natáčení
letadla doleva a doprava). Tato funkce je ve vašem joysticku dostupná skrze natáčení rukojeti vlevo
nebo vpravo.
Tato funkce je dosažitelná dvěma způsoby:
- natáčením rukojeti joysticku (4) vlevo či vpravo.
- nakláněním kolébkového tlačítka (10) na plynové páce.
Pokud používáte pouze kolébkové tlačítko (či pokud pokud nepoužíváte funkci směrovky), můžete
zablokovat rotaci rukojeti díky zamykacímu šroubu (5) umístěnému na základně joysticku.
Použijte plochý šroubovák pro otáčení šroubem a zamknutí/odemnknutí rotace rukojeti.
Poznámky:
- Na PlayStation® 3 a na PC v módu "4 os", používání kolébkového tlačítka je kombinováno s
otáčením rukojeti joysticku.
- Na PC v módu "5 os", kolébkové tlačítko je nezávislé na otáčení rukojeti joysticku a poskytuje
tedy další progresivní osu.

VÍCESMĚRNÝ OVLADAČ "ÚHLU POHLEDU"
Váã joystick obsahuje ovladač "úhlu pohledu" (13) který vám umožňuje (ve hrách které tuto
funkci podporují) okamžitě vidět cokoliv co se odehrává okolo vašeho letadla.
Aby jste mohli tuto funkci využívat, navštivte nastavení vaší hry a naprogramujte různé pohledy
(zpětný pohled, levý a pravý pohled a rovněž vnější pohledy) na různé směry pohybu ovladače
"úhlu pohledu".
Samozřejmě můžete ovladač "úhlu pohledu" využívat i pro jiné funkce (střelba, apod.).

PC
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1. Nastavte na vašem joysticku USB přepínač (3) do pozice “PC”.
2. Připojte USB konektor (2) k jednomu z USB portů na vašem počítači. Windows XP a :LQGRZV
Vista automaticky najdou nové zařízení.
3. Ovladače zařízení budou nainstalovány automaticky.
Následujte instrukce na obrazovce pro dokončení instalace.
4. Klikněte na Start/1DVWDYHQt/2YOiGDFtSDQHO\ a poté dvojklikněte na Herní zařízení.
Dialog okna Herní zařízení zobrazí název joysticku s OK statusem.
5. V Ovládacích panelech, klikněte na Nastavení pro konfiguraci vašeho joysticku.
Test zařízení: Spusťte test a prohlédněte si všechny funkce vašeho joysticku.
Nyní jste připraveni hrát!
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Při použití na PC váš joystick podporuje 2 módy os:
•

4-osý mód (Červené podsvícení Home))
Používání kolébkového tlačítka je kombinováno s natáčením rukojeti joysticku.

•

5-osý mód (Zelené podsvícení Home)
Kolébkové tlačítko je nezávislé a může mu být přidělena jiná funkce.

Pro přepínání mezi módy stiskněte tlačítko HOME (12).

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO PC
- USB přepínač na vašem joysticku (3) musí být vždy nastaven do pozice ”PC” před připojením
joysticku k PC.
- Když připojujete váš joystick: Nechte páku joysticku i plynovou páku vycentrovanou (ve výchozí
poloze) a nepohybujte s nimi. Vyhnete se tak problémům s kalibrací.

“AUTOMATICLKÉ NASTAVENÍ”- KONFIGURACE PC
Diagram “AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ” na PC
ČERVENÉ PODSVÍCENÍ = 4-OSY

ZELENÉ PODSVÍCENÍ = 5-OS

Automatické nastavení pro 4-osý mód odpovídá výchozí konfiguraci vetšiny
leteckých simulátorů na PC.
Umožní vám tedy ihned začít s hraním vaší hry, bez nutnosti konfigurovat váš joystick.
V 5-osém módu však musí být funkce kolébkového tlačítka na plynové páce
nastavena ručně v menu nastavení hry.

PLAYSTATION® 3

INSTALACE NA PLAYSTATION® 3
1. Nastavte na vašem joysticku USB přepínač (3) do pozice “PS3”.
2. Připojte USB konektor (2) k jednomu z USB portů na vaší konzoli.
3. Zapněte vaší konzoli.
4. Spusťte vaši hru.
Nyní jste připraveni hrát!

POUŽITÍ TLAČÍTKA "HOME / PS"
Tlačítko “Home / PS” na vašem joysticku vám umožňuje vypnout vaše hry, vstoupit do menu a
vypnout váš PlayStation®3 systém.
Když používáte tuto funkci, plynová páka musí být vždy v centrální pozici (vyhnete se tak
funkčním poruchám některých tlačítek).
Toto tlačítko vám rovněž umožňuje rychle přepínat mezi gamepadem a joystickem ve hrách kde
se střídají "pěší části" a "letecké části".

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO PLAYSTATION® 3
- USB přepínač na vašem joysticku (3) musí být vždy nastaven do pozice “PS3” před připojením
joysticku ke konzoli.
- V módu hry jednoho hráče: Pokud je váš gamepad zapnutý, musíte ho přepnout na “port 2”, aby
váš joystick fungoval.
- Na PlayStation® 3 je joystick kompaibilní pouze s hrami pro PlayStation® 3 (a nebude fungovat
s hrami pro PlayStation® 2).

- Když připojujete váš joystick: Nechte páku joysticku i plynovou páku vycentrovanou (ve výchozí
poloze) a nepohybujte s nimi. Vyhnete se tak problémům s kalibrací.

“AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ” NA PLAYSTATION® 3
Diagram “AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ” na PlayStation® 3
ČERVENĚ PODSVÍCENÝ

Toto automatické nastavení odpovídá výchozí konfiguraci většiny leteckých simulátorů na PlayStation® 3.
Umožní vám tedy ihned začít s hraním vaší hry, bez nustnosti konfigurovat váš joystick.
VPčU\SRK\EXSiN\ odpovídají 4 směrům na levém mini-sticku gamepadu.
3O\QRYiSiND odpovídá směrům Nahoru/Dolů na pravém mini-sticku PS3 gamepadu.
Funkce směrovky (natáčení páky a kolébkové tlačítko) odpovídá směrům Vlevo/Vpravo na pravém
mini-sticku PS3 gamepadu.

POKROČILÉ FUNKCE
2 MÓDY PROGRAMOVÁNÍ

Tlačítko PRESET (6) a jeho podsvícení vám umožňují rozpoznat zvolený typ programování:
AUTOMATICKÉ (předprogamováno)
či MANUÁLNÍ (vaše vlastní naprogramování).
Stisk tohoto tlačítka vám umožní přepnout mezi programovacími módy. Můžete to provést i
za běhu hry.
• $8720$7,&.e1$67$9(1Ë32'69Ë&(1Ë-(9<3187e
Jedná se o výchozí naprogramování: osy, tlačítka a přepínač pohledů jsou
předprogramovány.
PROHLÉDNĚTE SI PROSÍM DIAGRAM “AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ”.
• M$18È/1Ë1$67$9(1Ë=(/(1e32'69Ë&(1Ë
Jedná se o vaše vlastní naprogramování:
- Tlačítka, osy a přepínač pohledů mohou být přenastavena.
- Kdykoliv chcete můžete změni stávající naprogramování tak, aby vám vyhovovalo.
- Program je automaticky uložen do vašeho joysticku (i když je odpojený).
- Když je “MANUÁLNÍ NASTAVENÍ” prázdné, je identiské s “AUTOMATICKÝM NASTAVENÍM”.

PAMĚŤ EEPROM
•
•

Váš youstick obsahuje čip, na který se ukládají všechna vaše "MANUÁLNÍ
NASTAVENÍ" (i když je váš joystick vypnutý nebo po dlouhou dobu odpojený).
Můžete uložit různá "MANUÁLNÍ NASTAVENÍ" pro každou platformu:
- jedno pro PC v 4-osém módu
- jedno pro PC v 5-osém módu
- jedno pro PlayStation® 3

PROGRAMOVÁNÍ/MAPOVÁNÍ

Vaše programování je prováděno použitím tlačítka MAPPING (7).
• PŘÍKLADY POUŽITÍ
- Změna pozic funkčních tlačítek.
- Záměna os = směry ovládané pákou joysticku, plynovou pákou a natáčením rukojeti
joysticku (v tomto případě, musíte namapovat 2 směry první osy na druhou).
- Záměna 2 směrů jedné osy.
- Záměna tlačítek a směrů os či přepínače pohledu.
• VYJÍMKA
Tlačítak HOME / PS, MAPPING a PRESET nemohou být přeprogramována či přesunuta
na jiné tlačítko.

PROGRAMOVÁNÍ

UKLÁDÁNÍ MANUÁLNÍHO NASTAVENÍ
.URN\$$NFH
Spusťte MANUÁLNÍ NASTAVENÍ (6)
1
stisknutím tlačítka.
2
3
4

Krátce stiskněte tlačítko MAPPING (7).
Krátce stlačte tlačítko či směr pro naprogramování.
Krátce stiskněte tlačítko či směr na který chcete zvolenou
funkci namapovat.

%$59$PRESET
ZELENÁ
POMALU BLIKAJÍCÍ
ZELENÁ
RYCHLE BLIKAJÍCÍ
ZELENÁ
ZELENÁ

Vaše “MANUÁLNÍ NASTAVENÍ” je nyní aktivováno a aktualizováno
(vaším uloženým programem).

MAZÁNÍ MANUÁLNÍHO NASTAVENÍ
.URN\$NFH
1
Aktivujte MANUÁLNÍ NASTAVENÍ (6)
Stiskněte a držte tlačítko MAPPING (7)
2
2 sekundy.

%$59$PRESET
ZELENÁ
BLIKÁ ZELENĚ 2
SEKUNDY

Vaše “MANUÁLNÍ NASTAVENÍ” je nyní prázdné
(a opět identické “AUTOMATICKÝM NASTAVENÍM”).

NÁVRAT DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
Můžete vymazat veškeré vaše uložené programy a nastavení pro PC (v 4 a 5-osém
módu) i PlayStation® 3 v jediném kroku:
.URN$NFH%$59$+20(/ P6
Stiskněte současně tlačítka
BLIKÁ ZELENĚ/ČERVENĚ
1
MAPPING + PRESET
3 SEKUNDY
Všechna vaše “MANUÁLNÍ NASTAVENÍ” (PC + PS3) a předvolby jsou nyní smazány.
Poznámka: Tato operace kompletně restartuje váš joystick
(doporučejeme tedy tuto opraci neprovádět během hraní her na PC).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A VAROVÁNÍ
• Můj joystick nefunguje správně nebo se jeví jako špatně zkalibrovaný:
- Vypněte váš počítač či konzoli, odpojte joystick, znovu připojte joystick a poté znovu
spusťte vaši hru.
- Při připojování vašeho joysticku: Nechte páku joysticku i plynovou páku vycentrovanou a
nehýbejte s nimi (vyhnete se tak problémům s kalibrací).
- Ukončete vaši hru, odpojte joystick, ujistěte se zda je USB přepínač (PC / PS3) (3) nastaven
do správné pozice, poté znovu připojte váš joystick.
- Když na PS3 vstupujete do PS menu, plynová páka musí vždy být v centrální pozici
(vyhnete se tak funkčním závadám některých tlačítek).
• 1HPRKXQDNRQILJXURYDWPůMMR\VWLFN:
- Ve vaší hře v menu “Nastavení / Ovládání / Gamepad nebo Joystick”: Zvolte nejlépe
odpovídajícíkonfiguraci nebo zcela překonfigurujte nastavení ovládání.
- Přečtěte si prosím manuál vaší hry nebo nebo využijte online pomoc výrobce.
- Můžete rovněž použít funkci “MAPPING” joysticku pro řešení tohoto problému.
• Můj joystick je příliš citlivý či nedostatečně citlivý:
- Váš joystick se sám zkalibruje poté co uděláte několik pohybů ve směrech různých os.
- Ve vaší hře v menu “Nastavení / Ovládání / Gamepad nebo Joystick”: Nastavte citlivost
či slepé zóny pro váš ovladač (pokud je tato funkce dostupná).
- Nastavte odpor ovládání užitím knoflíku (9) umístěného vespod vašeho joysticku.
• Funkce směrovky je příliš citlivá:
- Deaktivujte rotaci páky joysticku zamykacím šroubem (5) umístěným vespod joysticku
a používejte pro funkci směrovky kolébkové tlačítko na plynové páce.
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