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PŘIŘAZENÍ TLAČÍTEK
Funkce přiřazování


Nenastavitelná fixní tlačítka (předvolba)



Nastavitelné pedály a páčky (lze nastavit): levý přepínač pedálů, pravý přepínač pedálů, ruční
brzda, pedál spojky, pedál brzdy a pedál plynu
POZNÁMKA: Před přiřazením tlačítek si zkontrolujte, jestli je přepínač ruční brzdy vypnutý.

Metoda přiřazení tlačítek
1. Stiskněte jednou tlačítko „PROG“, červená kontrolka LED pak začne rychle blikat.
2. Stiskněte jednou pedál nebo páčku, které chcete nastavit, červená kontrolka LED začne blikat
pomalu.
3. Stiskněte jednou „nenastavitelné fixní tlačítko“, které chcete přiřadit; červená kontrolka LED
bude svítit.
4. Konfigurace je hotová.

Reset přiřazení tlačítka
1. Stiskněte jednou tlačítko „PROG“, červená kontrolka LED pak začne rychle blikat.
2. Stiskněte jednou pedál nebo páčku, které chcete resetovat, červená kontrolka LED začne
blikat pomalu.
3. Stiskněte opět pedál nebo páčku, které chcete resetovat do továrního nastavení; červená
kontrolka LED bude svítit.
4. Reset je hotový.

Tovární reset
1. Stiskněte jednou tlačítko „PROG“, červená kontrolka LED pak začne rychle blikat.
2. Podržte tlačítko „OPTIONS“ po dobu 7 sekund, dokud červená kontrolka LED nezačne svítit.
3. Proces je dokončen. Nastavení všech tlačítek, pedálů a páček bude resetován a citlivost
volantu bude nastavena na vysokou úroveň.

Ukončení přiřazení tlačítek
Pokud chcete ukončit proces přiřazení tlačítek, proveďte po kroku 1 dané metody přiřazení toto:
a. Stiskněte opět tlačítko „PROG“, čímž ukončíte konfigurační sekvenci.
b. Nemačkejte žádná jiná tlačítka, páčky ani pedály po dobu 10 sekund a režim přiřazení se
automaticky ukončí.
POZNÁMKA: Tyto metody nezruší původní nastavení.

Nastavení citlivosti volantu
Můžete si vybrat citlivost, která nejvíc vyhovuje vašemu stylu řízení.
Na výběr máte nízkou, střední a vysokou úroveň (výchozí). Vyšší = ostré a rychlé zatáčení. Nižší =
plynulé a postupné zatáčení.
Režim citlivosti změníte takto:
a. Nízká úroveň citlivosti:
1. Stiskněte jednou tlačítko „PROG“, červená kontrolka RED bude rychle blikat.
2. Stiskněte tlačítko nahoru na „SMĚROVÉM OVLADAČI“, čímž nastavíte citlivost volantu na
nízkou úroveň.
3. Citlivost je nastavená, když začne červená kontrolka LED svítit.
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b. Střední úroveň citlivosti:
1. Stiskněte jednou tlačítko „PROG“, červená kontrolka RED bude rychle blikat.
2. Stiskněte tlačítko doleva či doprava na „SMĚROVÉM OVLADAČI“, čímž nastavíte citlivost
volantu na střední úroveň.
3. Citlivost je nastavená, když začne červená kontrolka LED svítit.
c. Vysoká úroveň citlivosti (výchozí):
1. Stiskněte jednou tlačítko „PROG“, červená kontrolka RED bude rychle blikat.
2. Stiskněte tlačítko dolů na „SMĚROVÉM OVLADAČI“, čímž nastavíte citlivost volantu na
vysokou úroveň.
3. Citlivost je nastavená, když začne červená kontrolka LED svítit.

Nastavení úhlu otáčení na 900°
1. Nastavte „výběr rotace“ na 900°.
2. Stiskněte jednou tlačítko „PROG“. Červená kontrolka RED bude rychle blikat.
3. Otočte volant z neutrální pozice vpravo či vlevo tak, abyste vždy překročili 60° rotaci, a
podržte volant v této pozici.
4. Podržte tlačítko „OPTIONS“ po dobu 7 sekund, dokud červená kontrolka LED nezačne svítit.
5. Úhel otáčení je nyní nastaven na 900°.

Nastavení úhlu otáčení na 270°
1.
2.
3.
4.

Nastavte „výběr rotace“ na 270°.
Stiskněte jednou tlačítko „PROG“. Červená kontrolka RED bude rychle blikat.
Podržte tlačítko „OPTIONS“ po dobu 7 sekund, dokud červená kontrolka LED nezačne svítit.
Úhel otáčení je nyní nastaven na 270°.

Funkce základny s pedály
Základna s pedály se skládá ze 3 pedálů:
 Levý pedál (spojka)
 Prostřední pedál (brzda)
 Pravý pedál (plyn)

Představujeme šestirychlostní řadicí páku
POZNÁMKA: Pokud hra nepodporuje použití manuální řadicí páky, tuto funkci nelze použít.
Funkce řadicí páky:
 Řadicí páka má dva funkční režimy podle pozice přepínače „režimu řadicí páky“:
a. Když je „režim řadicí páky“ nastaven na 0/vypnuto. V tomto režimu jsou pozice páky
1., 2., 3., 4., 5., 6. rychlostní stupeň a zpátečka.
b. Když je „režim řadicí páky“ nastaven na I/zapnuto. V tomto režimu jsou pozice páky
7., 8., 9., 10., 11., 12. rychlostní stupeň a zpátečka. Tento režim funguje pouze na PC.

Funkce ruční brzdy


Ruční brzda má spínač pro aktivaci:
a. Pokud je „spínač ruční brzdy“ nastaven na 0/vypnuto, je ruční brzda vypnutá.
b. Pokud je „spínač ruční brzdy“ nastaven na I/zapnuto, je ruční brzda zapnutá.



Pokud hra nepodporuje funkci ruční brzdy, přiřaďte tlačítko následovně:
1. Nastavte „spínač ruční brzdy“ na 0/vypnuto.
2. Stiskněte jednou tlačítko „PROG“, červená kontrolka RED bude rychle blikat.
3. Nastavte „spínač ruční brzdy“ na I/zapnuto. Pak „spínač ruční brzdy“ nastavte na
0/vypnuto. Červená kontrolka LED bude pomalu blikat.
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4. Stiskněte jednou požadované programovací tlačítko; červená kontrolka LED bude svítit.
(Podrobnosti najdete v sekci „FUNKCE PROGRAMOVÁNÍ“.)
5. Konfigurace je dokončena.

PŘIPOJENÍ A INSTALACE
Připojení a instalace na PlayStation4™
POZNÁMKA: Před instalací si zkontrolujte, jestli jsou herní konzole a ovladač PS4™ DualShock 4
vypnuté.
Pokud chcete používat Suzuka Wheel Elite Next na PS4™, proveďte následující kroky v daném pořadí:
1. Zasuňte kabel pedálů do „portu pro pedály“ na volantu.
2. Zasuňte kabel řadicí páky do „portu pro řadicí páku“.
3. Připojte originální ovladač PS4™ DualShock 4™ pomocí přiloženého USB kabelu do „portu pro
hlavní ovladač“ na volantu. Ovladač musí být vypnutý. Zapněte konzoli.
4. Připojte USB kabel od volantu do USB portu na herní konzoli PS4™.
5. Až bude instalace hotová, červená kontrolka LED na volantu se rozsvítí a herní konzole PS4™
volantu přiřadí spojovací kanál.
6. Pokud červená kontrolka LED na volantu svítí, stiskněte tlačítko „HOME“ a otevřete
systémovou nabídku nebo spusťte hru.
7. Stiskem tlačítka „HOME“ otevřete nabídku nastavení. Pokud tlačítko „HOME“ podržíte po
dobu 2 sekund, otevřete nabídku vypnutí.
Připojení a instalace pomocí PS4™ má dva funkční režimy:
a. Režim ovladače: aktivuje se, když jsou připojené pedály a když je odpojená řadicí páka.
V režimu ovladače volant funguje jako směrová tlačítka, otáčení volantem není progresivní.
(Tento režim podporuje pouze „Need for Speed“).
b. Režim volantu: aktivuje se, když jsou připojené pedály i řadicí páka. V režimu volantu je
zapnutá citlivost úhlu volantu, otáčení volantem je progresivní a stejné jako otáčení
skutečným volantem. (Tento režim nepodporuje vibrace.)

Připojení a instalace na PlayStation3™
Pokud chcete používat Suzuka Wheel Elite Next na PS3™, proveďte následující kroky v daném pořadí:
1. Zasuňte kabel pedálů do „portu pro pedály“ na volantu. Zasuňte kabel řadicí páky do „portu
pro řadicí páku“.
2. Zapněte herní konzoli PS3™.
3. Připojte USB kabel do USB portu na herní konzoli.
4. Až startu systému se červená kontrolka LED na volantu rozsvítí a herní konzole PS3™ volantu
přiřadí spojovací kanál.
5. Nyní můžete spustit videohru nebo otevřít nabídku PS3™. Stiskem tlačítka „HOME“ otevřete
systémovou nabídku. Pokud tlačítko „HOME“ podržíte po dobu 2 sekund, otevřete nabídku
vypnutí.
Připojení a instalace pomocí PS3™ má dva funkční režimy:
a. Režim ovladače: aktivuje se, když jsou připojené pedály a když je odpojená řadicí páka.
V režimu ovladače volant funguje jako směrová tlačítka, otáčení volantem není progresivní.
(Tento režim podporuje pouze „Need for Speed“).
b. Režim volantu: aktivuje se, když jsou připojené pedály i řadicí páka. V režimu volantu je
zapnutá citlivost úhlu volantu, otáčení volantem je progresivní a stejné jako otáčení
skutečným volantem. (Tento režim nepodporuje vibrace.)
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Připojení a instalace na Xbox One™ a Xbox Series X|S™
POZNÁMKA: Pokud je k volantu připojená manuální řadicí páka, bude volant fungovat v „režimu
volantu“. Tento režim nepodporuje vibrace ani sluchátka.
POZNÁMKA: Před instalací si zkontrolujte, jestli jsou herní konzole a ovladač Xbox One™ nebo Xbox
Series X|S™ vypnuté.
Pokud chcete používat Suzuka Wheel Elite Next na Xbox One™ nebo Xbox Series X|S™, proveďte
následující kroky v daném pořadí:
1. Zasuňte kabel pedálů do „portu pro pedály“ na volantu.
2. Zasuňte kabel řadicí páky do „portu pro řadicí páku“.
3. Připojte originální ovladač Xbox One™ nebo Xbox Series X|S™ pomocí přiloženého USB
kabelu do „portu pro hlavní ovladač“ na volantu.
4. Zapněte konzoli.
5. Připojte USB kabel od volantu do USB portu na herní konzoli Xbox One™ nebo Xbox Series
X|S™.
6. Po dokončení instalace se červená kontrolka LED na volantu rozsvítí a herní konzole Xbox
One™ nebo Xbox Series X|S™ volantu přiřadí spojovací kanál.
7. Až bude červená kontrolka LED na volantu svítit, stiskem tlačítka „HOME“ otevřete
systémovou nabídku nebo spusťte hru.
8. Stiskem tlačítka „HOME“ otevřete nabídku nastavení. Pokud tlačítko „HOME“ podržíte po
dobu 1 sekundy, otevřete nabídku vypnutí.
Připojení a instalace pomocí Xbox One™ nebo Xbox Series X|S™ má dva funkční režimy:
a. Režim ovladače: aktivuje se, když jsou připojené pedály a když je odpojená řadicí páka.
V režimu ovladače volant funguje jako směrová tlačítka, otáčení volantem není progresivní.
(Tento režim podporuje pouze „Need for Speed“).
b. Režim volantu: aktivuje se, když jsou připojené pedály i řadicí páka. V režimu volantu je
zapnutá citlivost úhlu volantu, otáčení volantem je progresivní a stejné jako otáčení
skutečným volantem. (Tento režim nepodporuje vibrace.)

Připojení a instalace na Nintendo Switch™
Pokud chcete používat Suzuka Wheel Elite Next na Nintendo Switch™, proveďte následující kroky
v daném pořadí:
1. Zasuňte kabel pedálů do „portu pro pedály“ na volantu.
2. Zasuňte kabel řadicí páky do „portu pro řadicí páku“.
3. Připojte USB kabel od volantu do USB portu na herní konzoli Nintendo Switch™.
4. Zapněte herní konzoli Nintendo Switch™.
5. Po dokončení instalace se červená kontrolka LED na volantu rozsvítí.
6. Snímek obrazovky uděláte tak, že stisknete najednou tlačítka „SHARE“ a „OPTIONS“.
Připojení a instalace pomocí Nintendo Switch™ má jeden funkční režim:
a. Režim ovladače: aktivuje se, když jsou připojené pedály a když je odpojená řadicí páka.
V režimu ovladače volant funguje jako směrová tlačítka, otáčení volantem není progresivní.
(Tento režim podporuje pouze „Need for Speed“).

Připojení a instalace na PC
Pokud chcete používat Suzuka Wheel Elite Next na PC, proveďte následující kroky v daném pořadí:
1. Zasuňte kabel pedálů do „portu pro pedály“ na volantu.
2. Zasuňte kabel řadicí páky do „portu pro řadicí páku“.
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3. Připojte USB kabel od volantu do USB portu na PC.
4. Po dokončení instalace se červená kontrolka LED na volantu rozsvítí.
Připojení a instalace pomocí PC má dva funkční režimy:
a. Režim ovladače: aktivuje se, když jsou připojené pedály a když je odpojená řadicí páka.
V režimu ovladače volant funguje jako směrová tlačítka, otáčení volantem není progresivní.
b. Režim volantu: aktivuje se, když jsou připojené pedály i řadicí páka. V režimu volantu je
zapnutá citlivost úhlu volantu, otáčení volantem je progresivní a stejné jako otáčení
skutečným volantem.
Režim připojení:
a. PC (X-input):
1. Přednastavený režim připojení je X-input.
2. Když podržíte tlačítko „HOME“ po dobu 3 sekund, otevřete režim připojení D-input.
Červená kontrolka LED bude blikat 3 sekundy.
3. Když podržíte tlačítko „HOME“ po dobu 3 sekund, vrátíte se do režimu připojení X-input.
b. PC (X-input)
1. Otevřete ovladače.
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 rozraní můžete otestovat zvlášť funkci tlačítek a otáčení volantu.
 V kalibračním rozhraní můžete nastavit rotaci volantu.
 V rozhraní vibrací můžete nastavit vibrace.
 V testovacím rozhraní můžete otestovat funkci pedálů a převodů.
Smazání ovladačů:
1. Otevřete Start -> Otevřete Ovládací panely -> Otevřete Programy a funkce.
2. Najděte název ovladače a klikněte na „smazat“.
Ovladače najdete na https://blade.es/en/producto/suzuka-wheel-elite-next-2/
Odebrání ovladačů:
 Start/Ovládací panely/Aplikace a funkce.
 Najděte název ovladače, který chcete smazat, v nabídce „Odebrat či změnit aplikace“.
Klikněte na „Smazat“ a pokračujte podle pokynů.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ






Pokud se po instalaci červená kontrolka LED nerozsvítí, připojte volant znovu a instalaci
opakujte.
Pokud volant nereaguje, odpojte volant a znovu ho připojte, abyste instalační kroky provedli
ještě jednou v daném pořadí.
Hlavní ovladač musí být během instalace vypnutý, aby se předešlo chybě připojení během
instalace.
Jelikož volant má paměť pro přiřazení tlačítek, pokud tlačítka nastavíte nesprávně, vymažte
nastavení z paměti pomocí kroků v sekci „RESET PŘIŘAZENÍ TLAČÍTEK“ nebo „TOVÁRNÍ
RESET“.
Pokud některý pedál či směr nejsou nastavené na správné místo, opravte nastavení takto:
1. Natočte „výběr rotace“ na 270°.
2. Stiskněte najednou tlačítka „L1 + L2 + R1 + R2“. Červená kontrolka RED na volantu se
rozbliká s frekvencí jednou za sekundu.
3. Pomalu otočte volantem co nejvíc vlevo. Červená kontrolka LED na volantu bude blikat
frekvencí dvakrát za sekundu.
4. Pomalu otočte volantem co nejvíc vpravo. Červená kontrolka LED na volantu bude blikat
frekvencí třikrát za sekundu.
5. Stiskněte pravý pedál na maximální pozici. Červená kontrolka LED na volantu bude blikat
frekvencí čtyřikrát za sekundu.
6. Stiskněte prostřední pedál na maximální pozici. Červená kontrolka LED na volantu bude
blikat frekvencí pětkrát za sekundu.
7. Stiskněte levý pedál na maximální pozici. Červená kontrolka LED na volantu bude blikat
pomalu.
8. Stiskněte tlačítko „OPTIONS“. Nyní je oprava dokončena.
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