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Před použitím si pečlivě přečtěte tuto 
uživatelskou příručku.

Nerozebírejte ani nepoškozujte produkt 
pod zárukou.

Nevyvíjejte na produkt tlak.

Nepouštějte produkt z velké výšky.

Nenamáčejte produkt do vody.
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OBECNÉ INFORMACE:

Volant Formula Wheel je kompatibilní s PS4™, PS3™, XBOX Series X/S™, Xbox One™, Nintendo 
Switch™ a PC. Zabudované vibrační motůrky mají různé režimy vibrace pro různé herní situace 
(hry musí vibrace podporovat). Ergonomický design napodobuje skutečný volant, snižuje 
únavu během dlouhého hraní a zajišťuje autentický, efektivní a zábavný zážitek z řízení.

 • Kompatibilní s PC, PS3, PS4, Xbox One, XB Series X/S a Nintendo Switch

 • PC systémy vyžadují Windows XP/7/8/10/11

 • 4 akční tlačítka, 8směrná směrová páčka: nahoru/dolů/vlevo/vpravo/45° úhly

 • Podporuje 8 programovatelných tlačítek: levé a pravé řadiče pedálů, brzda, plyn, L3, R3

 • Lze připojit PS4™, XboxOne® a XB Series X/S® díky (nutným) originálním ovladačům

 • 270stupňová rotace

 • LED nasvícení plynu na pedálech (7 LED se rozsvěcují v sekvenci)

 • D páčka

 • Tři úrovně citlivosti pro vás osobní styl řízení

 • Vibrační efekty zpětné vazby pro realistický zážitek ze závodění

 • Pogumovaný volant pro dokonalý úchyt

 • Přísavky pro dokonalou stabilitu

 • Automatická funkce vystředění

 • Zahrnuje pedály plynu a brzdy
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PROGRAMOVÁNÍ TLAČÍTEK:

PROGRAMOVÁNÍ FUNKCÍ:
 a. Programovatelná tlačítka: levý a pravý řadič pedálů, brzda, plyn, L3, R3
 b. Neprogramovatelná (přednastavená tlačítka): , , ,  , L1, R1, L2, R2

POSTUP KONFIGURACE TLAČÍTEK
 1. Stiskněte jednou tlačítko „PROG“ a červené světlo LED začne rychle blikat.
 2. Stiskněte jednou pedál či spínač, který chcete nastavit, a  červené světlo LED  
 začne blikat pomalu.
 3. Stiskněte jednou nenastavitelné tlačítko, které k  němu chcete přiřadit, a 
 programovací světlo zhasne.
 4. Konfigurace je hotova.

RESET KONFIGURACE TLAČÍTKA
 1. Stiskněte jednou tlačítko „PROG“ a červené světlo LED začne rychle blikat.
 2. Stiskněte pedál nebo spínač, který chcete resetovat, a červené světlo LED začne 
 blikat pomalu.
 3. Stiskněte ještě jednou pedál či spínač, který chcete resetovat do továrního 
 natavení pro daný pedál nebo spínač, a červené světlo LED zůstane svítit.
 4. Reset je hotový.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
 1. Stiskněte jednou tlačítko „PROG“ a červené světlo LED začne rychle blikat.
 2. Podržte tlačítko „OPTIONS“ po dobu 4 sekund, dokud červené světlo LED nezhasne.
 3. Proces je dokončen. Všechna tlačítka, pedály a spínače jsou nyní resetovány a 
 citlivost volantu se vrátí do výchozího nízkého nastavení.

KONFIGURACE CITLIVOSTI VOLANTU
Výchozí nastavení citlivosti je nízké.
Můžete si vybrat citlivost, která nejlépe vyhovuje vašemu stylu jízdy.
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Možnosti jsou nízká (výchozí), střední a  vysoká. Vysoká = ostré, rychlé zatáčení. Nízká = 
plynulé, postupné zatáčení.

Jak změnit režim citlivosti:

• Nízká úroveň citlivosti (výchozí):

 1. Stiskněte jednou tlačítko „PROG“ a červené světlo LED začne rychle blikat.
 2. Stiskněte horní tlačítko na směrové páčce a nastavte citlivost volantu na nízkou.
 3. Úroveň citlivosti se nastaví, jakmile červené světlo LED zůstane svítit.

• Střední úroveň citlivosti:

 1. Stiskněte jednou tlačítko „PROG“ a červené světlo LED začne rychle blikat.
 2. Stiskněte levé či pravé tlačítko na směrové páčce a nastavte citlivost volantu na střední.
 3. Úroveň citlivosti se nastaví, jakmile červené světlo LED zůstane svítit.

• Vysoká úroveň citlivosti:

 1. Stiskněte jednou tlačítko „PROG“ a červené světlo LED začne rychle blikat.
 2. Stiskněte dolní tlačítko na směrové páčce a nastavte citlivost volantu na vysokou.
 3. Úroveň citlivosti se nastaví, jakmile červené světlo LED zůstane svítit.

FUNKCE PANELU PEDÁLŮ
Panel pedálů má 2 pedály:
 • Levý pedál (brzda)
 • Pravý pedál (plyn)
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PŘIPOJENÍ A INSTALACE

PŘIPOJENÍ A INSTALACE NA PLAYSTATION 4™
POZOR: Před zahájením instalace zkontrolujte, že jsou video konzole a ovladač PS4™ DualShock 
4 vypnuté.

Pokud chcete použít volant Formula Wheel na PS4™, postupujte podle pokynů v tomto pořadí:
 1. Zapojte kabel pedálu do portu „Pedals“ na volantu.
 2. Připojte ovladač PS4™ DualShock4™ (který by měl být vypnutý) pomocí 
 přiloženého USB kabelu do portu „Steering Controller“ na volantu.
 3. Zapněte konzoli.
 4. Zapojte USB kabel volantu do USB portu na video konzoli PS4™.
 5. Po dokončení instalace se červené světlo LED na volantu rozsvítí a video konzole 
 PS4™ přiřadí kanál připojení.
 6. Zatímco bude červené světlo LED na volantu svítit, stiskněte tlačítko „HOME“ 
 a otevřete systémovou nabídku nebo si zahrajte hru.
 7. Stiskem tlačítka „HOME“ získáte přístup k nabídce konfigurace, anebo tlačítko 
 „HOME“ podržte po dobu 2 sekund, čímž se otevře nabídka vypnutí.

PŘIPOJENÍ A INSTALACE NA PLAYSTATION 3™
Pokud chcete použít volant Formula Wheel na PS3™, postupujte podle pokynů v tomto pořadí:
 1. Zapojte kabel pedálu do portu „Pedals“ na volantu.
 2. Zapněte video konzoli PS3™.
 3. Zapojte USB kabel volantu do USB portu na video konzoli.
 4. Po zapnutí se červené světlo LED na volantu rozsvítí a  video konzole PS3™ 
 přiřadí kanál připojení.
 5. Nyní můžete spustit hru nebo otevřít nabídku PS3™. Stiskem tlačítka „HOME“ 
 otevřete systémovou nabídku, anebo tlačítko „HOME“ podržte po dobu 2 sekund, 
 čímž se otevře nabídka vypnutí.

PŘIPOJENÍ A INSTALACE NA XBOX ONE™ A XBOX SERIES X/S™
POZOR: Před zahájením instalace zkontrolujte, že jsou video konzole a  ovladač Xbox One™ 
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nebo Xbox Series X/S™ vypnuté.

POZOR: Datový kabel USB na USB-C a napájecí kabel nejsou součástí balení.

Pokud chcete použít volant Formula Wheel na Xbox One™ nebo Xbox Series X/S™, postupujte 
podle pokynů v tomto pořadí:

 1. Zapojte kabel pedálu do portu „Pedals“ na volantu.
 2. Připojte originální ovladač Xbox One™ nebo Xbox Series X/S™ pomocí USB 
 kabelu do portu „Steering Controller“ na volantu.
 3. Zapněte konzoli.
 4. Zapojte USB kabel volantu do USB portu na video konzoli Xbox One™ nebo Xbox 
 Series X/S™.
 5. Po dokončení instalace se červené světlo LED na volantu rozsvítí a video konzole 
 Xbox One™ nebo Xbox Series X/S™ přiřadí kanál připojení.
 6. Zatímco bude červené světlo LED na volantu svítit, stiskněte tlačítko „HOME“ 
 a otevřete systémovou nabídku nebo si zahrajte hru.
 7. Stiskem tlačítka „HOME“ získáte přístup k nabídce konfigurace, anebo tlačítko 
 „HOME“ podržte po dobu 1 sekundy, čímž se otevře nabídka vypnutí.

PŘIPOJENÍ A INSTALACE NA NINTENDO SWITCH™
Pokud chcete použít volant Formula Wheel na Nintendo Switch™, postupujte podle pokynů 
v tomto pořadí:

POZOR: Pokud jste dosud nepoužívali originální ovladač „Switch PRO“, upravte si nastavení 
pomocí JoyCon podle těchto pokynů a povolte připojení přes USB kabel.

 1) System Settings
 2) Controllers and Sensors
 3) Pro Controller Wired Communication -> On

  1. Zapojte kabel pedálu do portu „Pedals“ na volantu.
  2. Připojte USB kabel volantu do USB portu na video konzoli 
  Nintendo Switch™.
  3. Zapněte konzoli Nintendo Switch™.
  4. Po dokončení instalace se červené světlo LED na volantu rozsvítí.
  5. Screenshot uděláte tak, že stisknete najednou tlačítko „SHARE“ 
  a tlačítko „OPTIONS“.
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PŘIPOJENÍ A INSTALACE NA PC
Pokud chcete použít volant Formula Wheel na PC, postupujte podle pokynů v tomto pořadí:

 1. Zapojte kabel pedálu do portu „Pedals“ na volantu.
 2. Zapojte USB kabel do USB portu na PC.
 3. Po dokončení instalace se červené světlo LED na volantu rozsvítí.

Režim připojení:

a. PC (Vstup X):
 1. Výchozí režim připojení je Vstup X.
 2. Pokud chcete zapnout režim připojení Vstup D, podržte tlačítko „HOME“ po dobu 
 3 sekund. Červené světlo LED bude 3 sekundy blikat.
 3. Pokud se chcete vrátit k režimu připojení Vstup X, podržte tlačítko „HOME“ po 
 dobu 3 sekund.

b. PC (Vstup D):
 1. Otevřete složku ovladačů.
 2. Stiskněte „SETUP“.
 3. Nainstalujte ovladače podle pokynů.
 4. Připojte volant k PC.
 5. Otevřete nabídku Start.
 6. Otevřete Ovládací panely.
 7. Otevřete Zařízení a tiskárny.
 8. Klikněte pravým tlačítkem na Zařízení.
 9. Otevřete Nastavení ovladače.
 10. Otevřete Vlastnosti.

Test volantu:
 • V  testovacím rozhraní můžete zvlášť vyzkoušet fungování tlačítek a  rotacI 
 volantu.
 • V kalibračním rozhraní můžete kalibrovat rotaci volantu.
 • Ve vibračním rozhraní můžete vyzkoušet vibrace.
 • V testovacím rozhraní můžete vyzkoušet funkci pedálů a převodovky.
Smazání ovladačů:
 1. Otevřete nabídku Start -> Ovládací panely -> Aplikace a funkce / Programy a funkce.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

 • Pokud se červené světlo LED na konci instalace nerozsvítí, připojte volant znovu 
 a instalační proces opakujte.

 • Pokud volant nereaguje, odpojte ho a znovu připojte a zopakujte všechny kroky 
 instalace v uvedeném pořadí.

 • Během instalačního procesu by měl být volant vypnutý, aby se předešlo chybě 
 připojení během instalace.

 • Volant má paměť na konfiguraci tlačítek, takže pokud tlačítka nastavíte  
 nesprávně, vymažte uložené nastavení pomocí pokynů v  sekci „RESET 
 KONFIGURACE TLAČÍTKA“ nebo „OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ“.

 2. Najděte název ovladače a klikněte na „Smazat“.
 3. Ovladače si stáhněte na: https://blade.es/en/producto/formula-wheel-eng/
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