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“  ”, “ PlayStation ”, “   ” en “ PS4TM ” zijn geregistreerde 
handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc. 
Alle rechten voorbehouden.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke 
eigenaars.

 AANSLUITINGEN

 In H-modus of SQ-modus  Alleen in de SQ-modus

Gebruik alleen de met het CSL Elite Racing Wheel meegele-
verde USB-kabel (F) met rechte stekker om schade aan de 
USB-poort te voorkomen.

* ook naar PC. 
 PC-compatibiliteit niet getest en niet bevestigd door 
 Sony Interactive Entertainment Europe.

H-SHIFTERS STATIC SHIFTER / SEQUENTIAL SHIFTER

PEDALS (pedalen)

HANDBRAKE (handrem)

USB naar PlayStation®4*

 BELANGRIJK!

 LEVERINGSOMVANG

A

• CSL Elite Wheel Base (PS4™ versie) (A)
• Tafelklem (B)
• Bevestigingsschroef voor tafelklem (C)
• Voedingseenheid (D)
• Stroomkabel (regionaal) (E)
•  USB-kabel (F)
• O-Ring (G)
• CSL Elite Steering Wheel (H)
• Inbussleutel 5mm (I)
• Bevestigingsschroef M6 x 18 mm (platkop) (J)
• Afdekdopjes in racestijl voor CSL Elite Steering Wheel (K)
• PS4™ afdekdopjes voor (optionele) ClubSport-sturen (L)
• Zwarte ringen (voor montage van ClubSport Static Shifter Paddles) (M)
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Download voor gedetailleerde informatie a.u.b. de gebruiks-
aanwijzing op www.fanatec.com/support. Dit is alleen een 
snelhandleiding: u mist een aantal functies als u de ge-
bruiksaanwijzing niet leest.
Dit product valt onder de garantie van Endor AG, Seligenthaler 
Straße 16a, 84034 Landshut, Duitsland,
Telephone: +49 (871) 9221-122, Fax: +49 (871) 9221-221,
Email: info.webshop@fanatec.com.
Zie het hoofdstuk ‘garantie’ van de gebruiksaanwijzing, 
evenals de algemene voorwaarden van Endor AG op
www.fanatec.com/terms-and-conditions.html.

 HANDLEIDING

Actualiseer eerst de firmware voordat u het CSL Elite Racing 
Wheel voor de eerste keer opstart. U vindt de firmware op
www.fanatec.com/downloads. Volg a.u.b. de instructies op 
die in de gebruiksaanwijzing staan.
De compatibiliteit met PlayStation®4 gspellen hangt af van 
het betreffende spel. Kijk voor een volledige lijst van compa-
tibele spellen op www.fanatec.com.

 LET OP

L

Om het CSL Elite Racing Wheel aan te zetten, sluit u het aan 
op een voeding en houdt u de “ ” -knop aan de rechterkant 
van het CSL Elite Racing Wheel ongeveer een seconde 
ingedrukt.
Houd om het CSL Elite Racing Wheel uit te zetten de “ ” 
-knop 5 seconden ingedrukt.

 AAN EN UIT

OPMERKING: gebruik alleen de voeding (D) en stroomkabel 
(E) die bij dit product worden meegeleverd. 
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TUNING OPTIONS

To enter tuning menu press button . To navigate inside 
the menu, use the directional stick:
• Press directional stick up or down to access 5 setups
• Press directional stick right or left to go through the op-

tions and press or hold it up or down to change option 
values

SHIFTERS KALIBREREN

Druk om in de shifter-kalibreermodus te komen de twee 
knoppen  + , tegelijkertijd in, zoals hieronder gemar-
keerd. Raadpleeg voor de gedetailleerde procedure de 
shifter-handleiding.

MIDDENSTAND KALIBREREN

Als de middenstand handmatig gekalibreerd moet worden 
(bijv. nadat de firmware van de stuurbasis is geactualiseerd), 
activeert u het afstelmenu door op de knop  te drukken, 
zoals weergegeven in de grafiek  “S_...” verschijnt dan op 
het display. Draai nu het stuur in de middenpositie en druk 
tegelijkertijd de knoppen  +  in om de middenstand van 
het stuur te kalibreren.

S_...

1  Druk op knop afstelmenu 
2  Draai stuur in de middenpositie
3  Druk knoppen  +  
 tegelijkertijd in

HET STUUR VERWIJDEREN

 Trek het CSL Steering Wheel (H) 
van de as van de CSL Elite Wheel 
Base (A) af.

Verwijder de bevestigingsschroef (J) 
en open het klemmechanisme. Gebruik 
daarvoor uitsluitend de meegeleverde 
5mm-inbussleutel (I).

Draai de bevestigingsschroef van de tafelklem (C) in de 
onderkant van de CSL Elite Wheel Base (A).

Bewaar de bevestigingsschroef (J) en inbus-
sleutel (I) zorgvuldig voor later gebruik.

 TAFELKLEM

Breng de bevestigingsschroef voor de tafelklem (C) in de 
tafelklem (B) in.
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Schuif de CSL Elite Wheel Base (A) op het tafelblad tot de 
stopblokken niet meer verschuiven aan de rand van de tafel. 
OPMERKING: de tafelklem (B) moet zich dan onder het taf-
elblad bevinden.
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Zet de tafelklem (B) vast door de bevestigingsschroef van 
de tafelklem (C) aan te draaien. Zorg ervoor dat de voeten 
van de tafelklem plat aan de onderkant het tafelblad zitten.
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HET STUUR BEVESTIGEN 

Lijn de as van het CSL Elite Wheel 
Base (A) correct uit.

Schuif het CSL Elite Steering 
Wheel (H) op de as van de 
CSL Elite Wheel Base (A).

Gebruik de meegeleverde bevestigingss-
chroef (J) en de 5mm-inbussleutel (I).

 Druk het CSL Elite Steering Wheel 
(H) in totdat het gat in lijn is met het 
schroefgat van de as van de CSL Elite 
Wheel Base (A).

Draai het CSL Elite Steering Wheel (H) om de onderkant van 
de klemring te kunnen zien en volg de  stappen hieronder.

Gebruik de bevestigingsschroef (J) 
om het klemmechanisme vast te zet-
ten. Gebruik daarvoor uitsluitend de 
meegeleverde 5mm-inbussleutel (I).

 BELANGRIJK: draai de schroef 
uitsluitend met de korte hendel van de 
inbussleutel aan!

The CSL Elite Racing Wheel will start in “PlayStation®4 Mode” 
by default when the CSL Elite Racing Wheel (H) is attached to 
the CSL Elite Wheel Base (A). To switch to other modes press 
the ‘Mode’ button once. The LED above the “ ” button will 
indicate the current operation mode:

Blue indicates “PlayStation®4 mode”
Red indicates “PC mode”*
Purple indicates “ClubSport Wheel 
Base V2 Compatibility Mode”
* PC compatibility not tested nor endorsed by 
Sony Interactive Entertainment Europe.

 MODES

Mode

LED

VERWISSELBARE AFDEKDOPJES

Als u de afdekdopjes wilt verwijderen, kunt ze heel gemakke-
lijk met uw vingers eruit trekken. Ze kunnen worden vervan-
gen door de meegeleverde afdekdopjes in racestijl (K).

Fanatec® is a registered trademark of Endor AG 
Designed and developed by Endor AG in Germany

Manufactured by

Licensed for sale in Europe and Australia and for use exclusively with PlayStation®4.

Seligenthaler Straße 16 a - 84034 Landshut - Germany
Telephone: +49 (871) 9221-122 Fax: +49 (871) 9221-221
Email: info.webshop@fanatec.com
Website: www.fanatec.com - www.endor.ag


