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“  ”, “ PlayStation ”, “   ” a “ PS4TM ” jsou registrované ochranné 
známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. 
Všechna práva vyhrazena.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

 PŘIPOJENÍ

 V režimu vzoru H nebo SQ  Pouze v režimu SQ

Používejte pouze kabel USB (F) s přímou zástrčkou dodaný 
se závodním volantem CSL Elite, aby nedošlo k poškození
portu USB.

* také k PC. 
	 Kompatibilita	s	PC	není	testována	ani	podporována	společností 
 Sony Interactive Entertainment Europe.

POSUNOVAČE VZORU H STATICKÝ POSUNOVAČ / SEKVENČNÍ POSUNOVAČ

PEDÁLY

RUČNÍ BRZDA

USB pro PlayStation®4*

 DŮLEŽITÉ!

 OBSAH
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• Kolečková základna CSL Elite (verze PS4™) (A)
• Svorka (B)
• Šroub svorky s rukojetí (C)
• Jednotka zdroje napájení (D)
• Napájecí kabel (regionální) (E)
• Propojovací kabel USB (F)
• O-kroužek (G)
• Volant CSL Elite (H)
• Imbusový klíč 5mm (I)
• Fixační šroub M6 x 18 mm (plochá hlava) (J)
• Knoflíky závodního typu pro volant CSL Elite (K)
• Knoflíky PS4™ pro volanty (volitelné) ClubSport (L)
• Černé podložky (pro montáž pádel ClubSport Static Shifter) (M)
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Podrobné informace získáte v návodu k obsluze na stránkách 
www.fanatec.com/support. Toto je pouze stručná uživatelská 
příručka a pokud si nepřečtete celý návod k obsluze, přijdete 
o spousty funkcí.
Tento produkt je v záruce podle Endor AG, E.ON-Allee 3, 
84036 Landshut, Germany,
Telephone: +49 (871) 9221-122, Fax: +49 (871) 9221-221,
Email: info.webshop@fanatec.com.
 Informace naleznete v kapitole „záruky“ uživatelské příručky, 
spolu se smluvními podmínkami Endor AG na adrese
www.fanatec.com/terms-and-conditions.html.

 NÁVOD

Při prvním nastartování závodního volantu CSL Elite aktual-
izujte firmware. Můžete si ho stáhnout ze stránek
www.fanatec.com/downloads. Postupujte podle pokynů v 
návodu k obsluze.
Kompatibilní s hrami pro PlayStation®4 v příslušných přípa-
dech. Úplný seznam kompatibilních her získáte na stránkách
www.fanatec.com.

 POZOR
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Pokud chcete zapnout závodní volant CSL Elite, připojte ho 
ke zdroji napájení a podržte stisknuté tlačítko “ ” přibližně 
jednu sekundu. Tlačítko je napravo na závodním volantu 
CSL Elite. Pokud chcete závodní volant CSL Elite vypnout, 
stiskněte a podržte tlačítko “ ” na 5 sekund.

 ZAPNUTO A VYPNUTO

POZNÁMKA: Používejte pouze zdroj napájení (D) a napájecí 
kabel (E) dodané s tímto výrobkem. 
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MOŽNOSTI LADĚNÍ

Pro vstup do nabídky ladění stiskněte tlačítko . Pro pohyb 
v rámci nabídky používejte směrovou tyčinku:
• Posuňte tyčinku nahoru a dolů pro vstup do 5 nastavení
• Posuňte tyčinku doprava nebo doleva pro procházení 

možností a stiskněte ji nebo podržte dole pro změnu 
hodnot možností

KALIBRACE POSUNOVAČE

Pro vstup do režimu kalibrace posunovače současně 
stiskněte dvě tlačítka  + , která jsou zvýrazněna dole. 
Podrobný proces uvádí příručka pro zvedač.

KALIBRACE NA STŘEDU

Pokud je potřeba kalibrace na středu (například po aktualizaci 
firmwaru základny volantu), je třeba přejít do nabídky ladění 
stisknutím tlačítka,  jak znázorňuje obrázek. Na displeji 
se objeví  “S_...”. Nyní otočte volant do centrální polohy a 
současným stisknutím dvou tlačítek  +  kalibrujte střed 
volantu.

S_...

1  Stiskněte tlačítko ladění 
2  Otočte volant do centrální 
 polohy
3  Současně stiskněte dvě 
 tlačítka  + 

ODPOJENÍ RÁMU

Vysuňte volant CSL (H) z osy 
základny volantu CSL Elite (A).

Otočte fixační šroub (J) a otevřete mech-
anismus svorky.
Používejte pouze imbusový klíč (I) 
dodaný se závodním volantem CSL Elite!

Otočte šroub svorky (C) do dolní střední části základny
kola CSL Elite (A).

Fixační šroub (J) a imbusový klíč (I) uschovejte 
na bezpečném místě pro pozdější použití.

 SVORKA

Zasuňte šroub svorky s rukojeť mi (C) do svorky (B).
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Zasuňte základnu kola CSL Elite (A) do horní části desky, 
dokud omezovač nezabrání zasunutí za okraj desky. 
POZNÁMKA: Svorka (B) musí být pod povrchem desky.
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Utáhněte svorku (B) otočením šroubu svorky (C). Ujistěte 
se, že noha svorky desky je řádně vyrovnaná s dolní částí 
desky.
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NASAZENÍ RÁMU

Vyrovnejte základnu volantu CSL 
Elite (A) do správné polohy.

 Zasuňte volant CSL Elite (H) 
do osy základny volantu CSL 
Elite (A).

Použijte fixační šroub (J) a imbusový 
klíč (I) dodaný v krabici.

Zasouvejte volant CSL Elite (H) tak 
dlouho, až bude otvor na šroub 
vyrovnaný s otvorem na ose základny 
CSL Elite (A).

Otočte volant CSL Elite Wheel (H) dolní stranou nahoru, 
abyste viděli spodní stranu svorky a mohli přejít na další 
krok.

Otáčením fixačního šroubu (J) 
upevněte prstencový mechanismus 
svorky. Používejte pouze dodaný 
imbusový klíč (I).

 DŮLEŽITÉ: K utahování používejte 
pouze kratší stranu imbusového klíče!

Závodní volant CSL Elite se ve výchozím nastavení spouští v 
režimu PlayStation®4, když je volant CSL Elite (H) připojený 
k základně kola CSL Elite (A). Pro přechod do jiných režimů 
jednou stiskněte tlačítko Režim. Kontrolka nad tlačítkem 
“ ” indikuje aktuální provozní režim:

Modrá indikuje režim PlayStation®4
Červená indikuje režim PC*
Fialová indikuje režim kompatibility 
ClubSport Wheel Base V2
*	Společnost	Sony	Interactive	Entertainment	Europe 
  netestovala a nepodporuje kompatibilitu s PC.

 REŽIMY

Mode

LED

VYMĚNITELNÉ KNOFLÍKY TLAČÍTEK

Knoflíky tlačítek odpojte ručně. Lze je vyměnit pomocí 
dodané sady knoflíků závodního stylu pro volant CSL Elite 
(K).

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

Výrobce

Licencováno na prodej v Evropě a Austrálii a pro výhradní používání s PlayStation®4.

E.ON-Allee 3 - 84036 Landshut - Germany
Telephone: +49 (871) 9221-122 Fax: +49 (871) 9221-221
Email: info.webshop@fanatec.com
Website: www.fanatec.com - www.endor.ag


