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Para obter informações detalhadas transfira o manual
de utilizador a partir de www.fanatec.com/support. Este é
apenas um Guia Rápido e vai perder muitas funcionalidades
caso não leia o manual do utilizador.
Este produto está na garantia da Endor AG, E.ON-Allee 3,
84036 Landshut, Alemanha,
US/CAN Telefone de suporte: +49 (871) 9221-122,
E-mail: info.webshop@fanatec.com. Consulte o capítulo
“garantia” do manual do utilizador assim como os termos e
condições da Endor AG em
https://www.fanatec.com/us-en/terms-and-conditions-us.html.

MUDANÇAS DE PADRÃO H
No modo de padrão H ou modo SQ

MUDANÇAS ESTÁTICAS/MUDANÇAS SEQUENCIAIS

TRAVÃO DE MÃO

Apenas em modo SQ
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Ao iniciar o Volante de Corrida CSL Elite pela primeira vez,
atualize o firmware, pode obtê-lo a partir de
www.fanatec.com/downloads. Siga as instruções fornecidas
pelo manual do utilizador.
Compatibilidade com jogos de PlayStation®4 numa base caso
a caso. Para obter uma lista dos jogos compatíveis, visite
https://www.fanatec.com/us-en/support/faq/details&id=103.

M

Base do Volante CSL Elite (versão PS4™) (A)
Grampo de mesa (B)
Parafuso do grampo de mesa com manivela (C)
Unidade de fonte de alimentação (D)
Cabo de alimentação (regional) (E)
Cabo de ligação USB (F)
O-Ring (G)
Volante CSL Elite (H)
Chave Allen de 5 mm (I)
Parafuso de fixação M6 x 18 mm (cabeça plana) (J)
Tampas de botão em estilo corridas para o Volante de Corrida CSL
Elite (K)
• Tampas de botão PS4™ para (opcional) volantes
ClubSport (L)
• Arruelas pretas (para a montagem de “ClubSport Static Shifter
Paddles”) (M)

LIGADO E DESLIGADO
Para ligar o Volante de Corrida CSL Elite ligue-o à alimentação
e prima o botão “ ” durante cerca de um segundo, no lado
direito do Volante de Corrida CSL Elite.
Para desligar o Volante de Corrida CSL Elite prima e mantenha
premido o botão “ ” durante 5 segundos.

PEDAIS

USB para PlayStation®4*
IMPORTANTE!

Utilize apenas o cabo USB (F) com a ficha reta embalada
com o Volante de Corrida CSL Elite para evitar danificar a
porta USB.
NOTA: Use apenas a fonte de alimentação (D) e cabo de
alimentação (E) incluídos neste produto.

* também para PC
Compatibilidade com PC não foi testada nem aprovada pela
Sony Computer Entertainment America LLC.

Guia Rápido
PT

“PlayStation” e da Família “PS” logotipo são marcas registradas da
Sony Interactive Entertainment Inc.

www.fanatec.com

FIXAR A EXTREMIDADE

SOLTAR A EXTREMIDADE

1

1

Utilize o parafuso de fixação (J) e
a chave Allen (I) dos conteúdos da caixa.
2
Alinhe o eixo da Base do Volante CSL
Elite (A) para a posição correta.
3

Rode para fora o parafuso de fixação (J)
e abra o mecanismo do anel de aperto.
Utilize apenas a Chave Allen (I) incluída
com o Volante de Corrida CSL Elite!

GRAMPO DE MESA

1

3

Insira o parafuso do grampo de mesa com manivelas (C)
no grampo de mesa (B).

Deslize a Base do Volante CSL Elite (A) sobre o tampo da
mesa até que os batentes limitadores parem o deslizamento
na extremidade da mesa.
NOTA: O grampo de mesa (B) deve estar abaixo do tampo
da mesa.

2
Deslize o Volante CSL Elite (H) do
eixo da Base do Volante CSL Elite (A).

CALIBRAÇÃO DO CENTRO

OPÇÕES DE CALIBRAÇÃO

Se for necessária uma calibração do centro (por exemplo,
após uma atualização de firmware da base do volante) é
necessário aceder ao menu de calibração pressionando o

Para aceder ao menu de calibração prima o botão
. Para
navegar no interior do menu, utilize o controlo direcional:
• Prima o controlo direcional para cima ou para baixo para
aceder a 5 configurações
• Prima o controlo direcional para a direita ou para a
esquerda para avançar pelas diferentes opções e prima-o
ou mova-o para cima ou para baixo para alterar os valores
das opções

conforme demostrado no gráfico
“S_...” vai
botão
surgir no visor. Agora rode o volante para a sua posição

S_...

1

3
Guarde o parafuso de fixação (J) e a chave Allen (I)
em segurança para utilização posterior.
4

5
Empurre o Volante CSL Elite (H) até
que o furo do parafuso corresponda
com o furo no eixo da Base do Volante
CSL Elite (A).
6
Rode para dentro o anel de fixação
(J) para fixar o mecanismo do anel de
aperto. Utilize apenas a chave Allen
(I) incluída.

IMPORTANTE: Aperte utilizando apenas
a alavanca curta da chave Allen!

ao mesmo tempo

2

Deslize o Volante CSL Elite
(H) sobre o eixo da Base do
Volante CSL Elite (A).

Vire o Volante CSL Elite (H) ao contrário de modo a ver a parte
inferior do anel de aperto para seguir o próximo passo.

+

central e prima os dois botões
para calibrar o centro do volante.

TAMPAS DE BOTÃO INTERCAMBIÁVEIS
Para soltar as tampas de botão, basta puxá-las manualmente.
Estas podem ser substituídas pelo conjunto de tampas de
botões em estilo corrida para o Volante CSL Elite (K).

3

2

4

Rode o parafuso do grampo de mesa (C) para a parte inferior
central da Base do Volante CSL Elite (A).

Aperte o grampo da mesa (B) rodando o parafuso do grampo
da mesa (C). Certifique-se de que os pés do grampo da mesa
permanecem bem alinhados com a parte inferior da placa da
mesa.

1

Prima o botão de calibração

2

Rode o volante para a posição
central

3

Prima os dois botões
ao mesmo tempo

+

MODOS
CALIBRAÇÃO DAS MUDANÇAS
Para aceder ao modo de calibração das mudanças, prima em
+
, destacados abaixo. Para
simultâneo os dois botões
obter o processo detalhado leia o manual das mudanças.

O Volante de Corrida CSL Elite vai iniciar em “Modo
PlayStation®4” por predefinição, o Volante de Corrida CSL
Elite (H) é fixo à Base do Volante CSL Elite (A). Para alterar
para outros modos prima o botão “Modo” uma vez. O LED
acima do botão “ ” vai indicar a atual operação modo:
Azul indica “Modo PlayStation®4”
Vermelho indica “Modo PC”*
Roxo indica “Modo de Compatibilidade
de Base de Volante ClubSport V2”
* Compatibilidade com PC não foi testada nem aprovada pela
Sony Interactive Entertainment LLC.
Fabricado por

Fanatec® is a registered trademark of Endor AG
Designed and developed by Endor AG in Germany
E.ON-Allee 3 - 84036 Landshut - Germany
US/ CAN Telephone: +49 (871) 9221-122
Email: info.webshop@fanatec.com
Internet: www.fanatec.com - www.endor.ag
Fabricado & distribuído sob licença pela Sony Interactive Entertainment LLC.
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