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“PlayStation“, “ “, “ “ ja “ “ ovat Sony Interactive Entertainment Inc.:n  
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

 LIITÄNNÄT

 H-kaaviotilassa tai SQ-tilassa  Vain SQ-tilassa

Käytä ainoastaan CSL Elite Racing Wheelin mukana tullutta 
USB-kaapelia (F) välttääksesi mahdolliset vauriot USB-
porttiin.

* Yhteensopiva myös PC:n kanssa.  
 Yhteensopivuutta ei ole kokeiltu tai hyväksytty 
 Sony Interactive Entertainment Europen toimesta.

** Peripheral devices sold separately. 
 Not tested nor endorsed by Sony Internactive Entertainment Europe.

H-KAAVIO VAIHDEKEPIT** STAATTISET VAIHDEVIVUT** / SEKVENTIAALIVAIHTEET**

POLKIMET**

KÄSIJARRU**

USB PlayStation®4 seen*

 TÄRKEÄ HUOMIO

 CONTENTS
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• CSL Elite Wheel Base (PS4™ Versio) (A)
• Pöytäkiinnike (B)
• Pöytäkiinnikkeen ruuvi ja kahva (C)
• Virtalähde (D)
• Virtajohto (alueellinen) (E)
• USB-johto (F)
• O-Rengas (G)
• CSL Elite Steering Wheel (H)
• Kuusiokoloavain, 5mm (I)
• Kiinnitysruuvi, M6 x 18mm (J)
• Kilpa-ajopainikkeet (CSL Elite Steering Wheel) (K)
• PS4™ painikkeet (ClubSport steering wheel) (L)
• Musta aluslaatta (ClubSport Static Shifter-melojen kiinnittämiseen) (M)
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Tähä ohje on ainoastaan pikaohje, joka ei käsittele kaikkia 
tuotteen toimintoja. Yksityiskohtaisempien tietojen tar-
kastelemiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta 
www.fanatec.com/support. 
Tämä on Endor AG:n takuun alainen tuote. Endor AG, 
E.ON-Allee 3, 84036 Landshut, Germnany, 
Puhelin: +49 (871) 9221-122, Faksi: +49 (871) 9221-221, 
Sähköposti: info.webshop@fanatec.com. 

 OHJE

CSL Elite Racing Wheelin käyttööonoton yhteydessä, 
päivitä tuotteen ohjelmisto. Ohjelmiston löydät osoitteesta  
www.fanatec.com/downloads. Ottaessasi käyttöön CSL 
Elite Racing Wheeliä, seuraa käyttöohjeen ohjeistusta.
Yhteensopivuu PlayStation®4 pelien kanssa on 
tapauskohtaista. Tarkista yhteensopivat pelit osoitteesta 
www.fanatec.com.

 HUOMIO
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Käynnistääksesi CSL Elite Racing Wheelin, kiinnitä 
virtajohto ja paina “ ” painiketta ratin etupaneelin oikeasta 
reunasta noin sekunnin ajan.
Sammuttaaksesi CSL Elite Racing Wheelin, paina ja pidä 
“ ” painiketta pohjassa viiden sekunnin ajan.

 ON JA OFF

HUOMIO: Käytä ainoastaan tuotteen mukana tulleita 
virtalähdettä (D) ja virtajohtoa (E). 
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ASETUKSET

Päästäksesi asetusvalikkoon, paina asetus-painiketta . 
Käytä ratissa sijaitsevaa suuntasauvaa navigoidaksesi 
asetusvalikossa.
• Liikuta suuntasauvaa ylös tai alas valitaaksesi profiili 

viidestä vaihtoehdosta
• Liikuta suuntasauvaa oikealle tai vasemmalle vaihtaak-

sesi asetusvalintaa ja paina ja pidä suuntatikkua ylös tai 
alas muuttaaksesi asetusta

SHIFTER CALIBRATION

To enter shifter calibration mode, simultaneously press the 
two buttons  + , highlighted below.
For the detailed process read shifter manual.

KESKIKOHDAN KALIBROINTI

Jos sinun tarvitsee kalibroida ratin keskikohta (esimerkiksi 
ohjelmistopäivityksen jälkeen), sinun tulee avata ratin 
asetusvalikko. Asetusvalikko on auki,  kun ratin 
näytössä näkyy  “S_...”. Käännä ratti keskikohtaan ja 
kalibroidaksesi haluttu keskikohta, paina painikkeita  + 

 samanaikaisesti.

S_...

1  Paina asetuspainiketta 
2  Käännä ratti keskikohtaan
3  Paina painikkeita  +  
 samanaikaisesti

RATIN IRROITTAMINEN

Liu’uta CSL Steering Wheel (H) 
pois CSL Elite Wheel Basen (A) 
akselilta.

Irroita kiinnitysruuvi (J) ja avaa kiinni-
tysmekanismi käyttäen tuotteen muka-
na tullutta kuusiokoloavainta (I).

Kierrä pöytäkiinnikkeen ruuvi (C) CSL Elite Wheel Basen 
(A) pohjan keskikohdassa sijaitsevalle kierteille

Säilytä kiinnityruuvi (J) ja kuusiokoloavain (I) 
myöhempää käyttöä varten.

 PÖYTÄKIINNIKE

Aseta pöytäkiinnikkeen ruuvi (C) pöytäkiinnikkeeseen
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Liu’uta CSL Elite Wheel Base (A) pöytään kunnes rajoit-
timet saavuttavat pöydän reunan.
HUOMIO: Pöytäkiinnikkeen (B) on oltava pöydän alapuolella.
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Kiristä pöytäkiinnike kääntämällä pöytäkiinnikkeen ruuvin 
kahvaa (C). Varmista, että pöytäkiinnikkeen jalat säilyvät 
tukevasti kiinnitettynä pöydän pohjassa.

4

RATIN KIINNITTÄMINEN 

Aseta CSL Elite Wheel Base (A) 
akseli oikeaan asentoon

Liu’uta CSL Elite Steering 
Wheel (H) CSL Elite Wheel 
Basen (A) akseliin

Käytä tuotteen mukana tulleita 
kiinnitysruuvia (J) ja kuusiokoloavainta (I)

Työnnä CSL Elite Steering Wheeliä (H) 
kunnes ratin ruuvin reikä on kohdillaan 
CSL Elite Wheel Basen (A) akselissa 
olevan ruuvin kiinnityreiän kanssa.

Seuraavaa kohtaa varten, käännä CSL Elite Steering Wheelin 
(H) yläosa osoittamaan alaspäin nähdäksesi pohjapuolen 
kiinnitysreiän

Kiinnitä kiinnitysruuvi (J) käyttäen 
tuotteen mukana tullutta kuusioko-
loavainta (I)

 TÄRKEÄ HUOMIO: Kiristä käyttäen 
ainoastaan kuusiokoloavaimen lyhyttä päätä.

CSL Elite Racing Wheel käynnistyy automaattisest 
“PlayStation®4 -tilassa”, kun CSL Elite Steering Wheel (H) 
on kiinnitetty CSL Elite Wheel Baseen (A). Vaihtaaksesi 
muihin toimintatiloihin, paina ‘Mode’ painiketta kerran 
ja LED-indikaattorivalo “ ” napin yläpuolella muuttuu 
osoittaakseen seuraavia toimintatiloja:

Sininen osoittaa “PlayStation®4 tilaa”
Punainen osoittaa “PC tilaa”*
Violetti osoittaa “ClubSport Wheel 
Base V2 yhteensopivuustilaa”
* PC yhteensopivuutta ei ole kokeiltu tai hyväksytty 
Sony Interactive Entertainment Europen toimesta.

 TOIMINTATILAT

Mode

LED

VAIHDETTAVAT PAINIKKEET

Irroittaaksesi painikkeet, vedä ne ulos käsiä käyttäen. 
Tämän jälkeen painikkeet voidaan vaihtaa kilpa-ajopainik-
keisiin (K).

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

Valmistettu toimesta

Lisensoitu myyntiin Euroopassa ja Australiassa ja käytettäväksi yksinomaan PlayStation®4:n kanssa.

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