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Uživatelská příručka
 
 

 
 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
1   2 digitální měniče rychlosti – nahoru/dolu 4   2 polohový přepínač manettino 
2   Akční tlačítka      (vlevo: „sdílet“ / vpravo „volby“)
3   LED 5   Tlačítko „PS“

6   Směrová tlačítka

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele  - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, 
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky 
Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na 
Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o. 
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Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte pedálovou soupravu bosými nohami

nebo pouze v ponožkách
THRUSTMASTER® ODMÍTÁ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ ZRANĚNÍ, 
        VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ PEDÁLOVÉ SOUPRAVY BEZ BOT

8   M konektor pedálové soupravy 11  Upevňovací šroub
9   F konektor pedálové soupravy 12  Připevňovací systém ke stolu/stolku
10  USB konektor volantu

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele  - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, 
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky 
Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na 
Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.
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INSTALACE VOLANTU 
 Připevnění volantu ke stolu nebo ke stolku
 
-   Volant položte na okraj stolu nebo na jinou rovnou plochu.
-   Upevňovací šroub (11) vložte do připevňovacího systému (12) a šroub zašroubujte a pevně utáhněte (proti 
    směru hodinových ručiček) do velké matice umístěné ve spodní části volantu.

           
UPOZORNĚNÍ: nikdy se nepokoušejte utahovat šroub (11) aniž by byl připevňovací 

systém (12) umístěn na stole/stolku! 
(Může dojít k zničení vašeho volantu.)  

PŘIPEVNĚNÍ UVOLNĚNÍ

                       Utažení: 
Připevňovací šroub (11) šroubujte proti 
      směru hodinových ručiček

  

                        Povolení:
Připevňovací šroub (11) šroubujte ve
       směru hodinových ručiček

 
Připojení pedálové soupravy k volantu

Připojte M konektor (8) pedálové soupravy k F konektoru (9) volantu. Konektor je umístněn v zadní části
základny volantu.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele  - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, 
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky 
Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na 
Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.
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SYSTÉMY PLAYSTATION® 4
 
INSTALACE NA VŠECH SYSTÉMECH PS4™ 
1.   Připojte USB konektor (10) volantu k jednomu USB portu systému.
2.   Zapněte váš systém.
3.   Na závodním volantu stiskněte tlačítko „PS“ (5) a přihlašte se k vašemu účtu na Playstation Network 
      Account, aby jste mohli volant používat.
4.   Pro procházení systémovými menu, použijte směrové tlačítko (6), pro spuštění hry stiskněte na závodním
      volantu tlačítko X.

 

Nyní jste připraveni ke hře! 

MAPOVÁNÍ PS4™

 

 
 
 

 DŮLEŽITÁ POZNÁMKA TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMU PS4™  
Aby bylo možné volant používat, je nutné stisknout tlačítko „PS“ (5). 
 
 

BRZDA PLYN

SDÍLET
  VOLBY

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele  - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, 
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky 
Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na 
Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.
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AUTOMATICKÁ EMULACE VOLANTU NA SYSTÉMU PS4™  
 
Ve hrách pro PlayStation® 4 je volant rozpoznán jako závodní volant T80 a nikoliv jako řadič, to proto aby byla 
zajištěna vyšší citlivost a zvýšená přesnost. 
 
-   Pokud chcete změnit mapování volantu ve hře, zvolte menu voleb hry a vyberte NASTAVENÍ VOLANTU.
-   Pokud chcete změnit citlivost řízení volantu, zvolte menu voleb hry a vyberte NASTAVENÍ VOLANTU.

 
SEZNAM HER KOMPATIBILNÍCH S PS4™
 

Seznam her kompatibilních s PlayStation®4 je dostupný na adrese http://support.thrustmaster.com. 
Zvolte Racing Wheels / T80 Racing Wheels, a vyberte Nastavení her.
Tento seznam je pravidelně aktualizován.

NASTAVENÍ ZÁVODNÍHO VOLANTU PRO PC* 
* Kompatibilita na PC nebyla testována a ani nebyla schválena společností Sony Interactive Entertainment 
Europe.  

Další informace získáte na adrese http://support.thrustmaster.com.  

PROBLÉMY A UPOZORNĚNÍ
 
• Můj volant nepracuje správně, zdá se, že je nesprávně nakalibrován:  
- Aby bylo možné volant používat, na volantu stiskněte tlačítko „PS“ (5) a přihlaste se ke svému účtu na 

PlayStation Network Account.
Kompletně vypněte váš systém PS4™, od volantu odpojte všechny kabely, opětovně je zapojte a spusťte
vaši hru.
Při připojování volantu nikdy s volantem nepohybujte ani nesešlapujte pedály. Zamezíte tím problémům s 
kalibrací.
Při spouštění hry s volantem nikdy nepohybujte ani nesešlapujte pedály. Zamezíte tím problémům s 
kalibrací.

- 

- 

- 

 

• Nemohu nastavit svůj volant: 
- V systému PS4™, v menu sekce Volby / Řadič / Volanty: vyberte příslušnou konfiguraci.

Podívejte se do uživatelské příručce ke hře, nebo vyhledejte další informace na internetu.- 

 
• Řízení volantu není dostatečně citlivé: 
- V systému PS4™, v menu sekce Volby / Řadič / Volanty vyzkoušejte všechny možné nastavení pro 

zvýšení citlivosti volantu.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele  - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, 
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky 
Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na 
Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



 

         

POUŽITÍ NA PC   
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Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele  - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, 
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky 
Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na 
Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



 
 

1) Nainstalujte ovladače

Balíček univerzálních ovladačů (Unified Drivers Package):
https://support.thrustmaster.com/en/product/t80rw-en/

Během instalace:
- NEPŘIPOJUJTE volant T80 k vašemu PC dřív než budete vyzváni.
- Volant musí být připojen přímo k USB rozhraní na počítači. Doporučujeme, nepoužívat 
USB hub.
- Během aktualizace NEKLIKEJTE NA ŽÁDNÉ OKNO, které se může objevit na displeji.

2) Restartujte počítač

3a) Ve Windows 7
V menu „Start  > Všechny programy > Thrustmaster > Ovládací panely“ zkontrolujte se 
váš volant objevuje pod názvem „Thrustmaster T80“

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Použití na PC:
(Windows 7/8/8.1/10)
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Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele  - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, 
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky 
Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na 
Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

https://support.thrustmaster.com/en/product/t80rw-en/


3b) Ve Windows 8 / 8.1 / 10

V menu Start začněte psát Ovládací panel. Spustí se 
funkce Vyhledávání, která vám umožní přístup k 
ovládacímu panelu hry.
 

 

 

 Ovládací panel hry je též možné nalézt: Aplikace > Thrustmaster > Ovládací panel 
 
 
 
 
Váš volant by se měl zobrazit pod názvem “Thrustmaster T80”.  
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Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele  - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, 
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky 
Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na 
Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



4)
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Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele  - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány 
či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Thrustmaster pro Českou 
republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma 
DISKUS, spol. s r.o.



DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘI POUŽITÍ NA PC! 

Pokud používáte závodní volant T80 Racing Wheel na PC (Windows® 7, 8, 10), 
je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače pro PC. (Pokud se vám to 
nezdaří některé osy a nebo tlačítka nebudou správně fungovat).

Instalace ovladače:
-   V internetovém prohlížeči si zobrazte stránku: http://support.thrustmaster.com.
-   Klikněte na Racing Wheels / T80 Racing Wheels, a pak na Drivers.
-   Stáhněte a nainstalujte balíček ovladačů.

www.thrustmaster.com
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Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele  - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, 
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky 
Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na 
Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

http://support.thrustmaster.com/
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