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Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
pod adresem www.fanatec.com/support. To jest tylko QuickGuide, a jeśli nie przeczytasz instrukcji obsługi, wiele funkcji znajdziesz.
Ten produkt jest objęty gwarancją przez Endor AG,
E.ON-Allee 3, 84036 Landshut, Germany,
Telefon: +49 (871) 9221-122, Fax: +49 (871) 9221-221,
Email: info.webshop@fanatec.com.
Znajdują się w rozdziale “gwarancją” podręcznika
użytkownika, jak również zasady i warunki Endor AG w dniu
www.fanatec.com/terms-and-conditions.html.

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW H
W trybie H lub w trybie SQ

STATYCZNA / SEKWENCYJNA DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW

HANDBRAKE (HAMULEC RĘCZNY)

Tylko w trybie SQ
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Proszę zaktualizować firmware CSL Elite Racing Wheel
podczas pierwszego uruchomienia, można je pobrać ze strony
www.fanatec.com/downloads. W tym celu należy postępować
zgodnie ze wskazówkami podanymi w podręczniku.
Kompatybilność CSL Elite Racing Wheel z PlayStation®4
jest uzależniona od rodzaju gry. Na stronie www.fanatec.com
można znaleźć listę kompatybilnych gier.
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CSL Elite Wheel Base (wersja PS4™) (A)
Zacisk stołowy (B)
Śruba mocująca do zacisku stołowego (C)
Zasilacz (D)
Kabel elektryczny (regionalny) (E)
Kabel USB (F)
O-Ring (G)
CSL Elite Steering Wheel (H)
Klucz imbusowy 5 mm (I)
Śruba mocująca M6 x 18 mm (z płaskim łbem) (J)
Racing-Style Button Caps dla CSL Elite Steering Wheel (K)
PS4™ Button Caps dla kierownic ClubSport (opcjonalnie) (L)
Czarne podkładki (do montażu łopatek zmiany biegów ClubSport
Static Shifter) (M)

Aby włączyć CSL Elite Racing Wheel proszę ją podłączyć do
źródła prądu i nacisnąć przycisk “ ” z prawej strony CSL
Elite Racing Wheel przez około jedną sekundę.
TAby wyłączyć CSL Elite Racing Wheel, proszę nacisnąć u
przytrzymać przycisk “ ” przez około 5 sekund.

PEDAŁY

USB do PlayStation®4*

Skrócona instrukcja
PL

WAŻNE!

Stosować wyłącznie dostarczony kabel USB (F) z prostą
wtyczką  USB, aby uniknąć uszkodzeń.

WSKAZÓWKA: Należy używać tylko zasilacza (D) i kabla
elektrycznego (E) należącego do zakresu dostawy produktu.

* również do PC
Kompatybilność z komputerem PC nie została ani przetestowana,
ani potwierdzona przez Sony Interactive Entertainment Europe.

“
”, “ PlayStation ”, “
  ” i “ PS4TM ” są zarejestrowanymi znakami
towarowymi Sony Interactive Entertainment Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie pozostałe marki handlowe są własnością odpowiednich
właścicieli praw.

www.fanatec.com

NAKŁADANIE KIEROWNICY

ZDEJMOWANIE KIEROWNICY
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Zastosować śrubę mocującą (J) i klucz imbusowy
5 mm (I) należące do zakresu dostawy.
2
Ustawić prawidłowo oś CSL Elite
Wheel Base (A).
3

Wyjść śrubę mocującą (J) i otworzyć
mechanizm blokowania. Do tego celu
należy użyć tylko dostarczonego
klucza imbusowego 5 mm (I).

ZACISK STOŁOWY
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Włożyć śrubę mocującą zacisku stołowego (C) w zacisk
stołowy (B).

Nasunąć CSL Elite Wheel Base (A) na blat stołu do momentu,
w którym bloki ograniczające zostaną dosunięte do krawędzi
stołu, zacisk stołowy (B) musi wówczas znaleźć się pod
blatem stołu.

2

KALIBRACJA POŁOŻENIA ŚRODKOWEGO

MENU TUNING

W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie kalibracji
położenia środkowego (np. po aktualizacji firmware Wheel
Base), proszę uaktywnić menu Tuning za pomocą przycisku

Aby przejść do menu Tuning, należy nacisnąć przycisk
. Do
nawigacji w menu Tuning należy użyć dźwigni kierunkowej:
• Dźwignia w górę lub w dół, aby przełączyć pomiędzy 5
Setup
• Dźwignia w lewo lub w prawo, aby przełączyć pomiędzy
opcjami, nacisnąć/przytrzymać w górę lub w dół, aby
zmienić wartości nastawy

na wyświetlaczu pojawi się
“S_...”. Teraz należy obrócić kierownicę w położenie środkowe i nacisnąć równocześnie oba przyciski
środkowe.
2

+

aby wykalibrować położenie

S_...

Zdjąć CSL Steering Wheel (H) z osi
CSL Elite Wheel Base (A).

Nasunąć CSL Elite Steering
Wheel (H) na oś CSL Elite
Wheel Base (A).

1
1

Nacisnąć przycisk
menu Tuning

2
3

3
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Obrócić CSL Elite Steering Wheel (H), aby zobaczyć dolną
stronę pierścienia zaciskowego i postępować zgodnie z
poniższymi krokami.
5
Nacisnąć CSL Elite Steering Wheel
(H) do momentu, w którym otwór
będzie ustawiony z otworem na śrubę
osi CSL Elite Wheel Base (A).
6
Włożyć śrubę mocującą (J), aby przymocować mechanizm blokowania.
Do tego celu należy użyć tylko dostarczonego klucza imbusowego 5
mm (I).
WAŻN: Śrubę dokręcać tylko krótką
dźwignią klucza imbusowego!

Przechować śrubę mocującą (J) i klucz
imbusowy (I) do późniejszego użycia.

WYMIENNE BUTTON CAPS
Aby zdjąć Button Caps, należy je zdjąć palcami. Button Caps
można zastąpić dostarczonymi Racing-Style Button Caps
(K).
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Obrócić śrubę mocującą zacisku stołowego (C) w przeciwelement ma środku dolnej strony CSL Elite Wheel Base (A).

Zamknąć i przymocować zacisk stołowy (B) za pomocą śruby
mocującej zacisku stołowego (C). Należy wówczas zwracać
uwagę na ustawienie stóp zacisku stołowego, muszą one
płasko dolegać do powierzchni blatu stołu.

3

Obrócić kierownicę w położenie
środkowe
Nacisnąć równocześnie oba
+
przycisk

TRYBY
KALIBRACJA DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW
Aby przejść do trybu kalibracji dźwigni zmiany biegów,
+
, jak
należy równocześnie nacisnąć oba przyciski
zaznaczono poniżej.
Dokładny opis przebiegu można znaleźć w podręczniku
dźwigni zmiany biegów.

CSL Elite Racing Wheel uruchamia się automatycznie w
trybie “PlayStation®4 Mode”, gdy CSL Elite Racing Wheel (H)
jest nałożony na CSL Elite Wheel Base (A). Aby przejść do
innego trybu, nacisnąć przycisk ‘Mode’. LED nad przyciskiem
“ ” pokazuje aktualnie ustawiony tryb:
Niebieski oznacza “Tryb PlayStation®4”
Czerwony oznacza “Tryb PC”*
Fioletowy oznacza “Tryb kompatybilności ClubSport Wheel Base V2”
* Kompatybilność z PC nie została przetestowana, ani
potwierdzona przez Sony Interactive Entertainment Europe.
Wyprodukowano przez

Fanatec® is a registered trademark of Endor AG
Designed and developed by Endor AG in Germany
E.ON-Allee 3 - 84036 Landshut - Germany
Telefon: +49 (871) 9221-122 Fax: +49 (871) 9221-221
Email: info.webshop@fanatec.com
Internet: www.fanatec.com - www.endor.ag
Licencja do sprzedaży w Europie i Australii oraz wyłącznie do użytku z PlayStation®4.
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