Návod k použití – Manta Compressor Supreme
1. Připojení
1.
2.
3.
4.

Připojte řadící páku do zdířky na zadní straně sloupku volantu
Připojte pedály do zdířky na zadní straně sloupku volantu
Ujistěte se, že Váš PlayStation 2/PSX je vypnutý. Zapojte řídící systém do Vaši herní konzole. Pokud řídící systém
zapojíte do PC, zapojte nejprve adaptér do elektrické sítě.
Zapnětě Vaši herní konzoli

Připojení k PC přes vysokorychlostní rozhraní USB

Adaptér do elektrické sítě

Konektor herní konzole
PS1/PS2

Tlačítko řazení (směrem dolů)
Tlačítka pro střelbu/akci
Tlačítko řazení (směrem nahoru)
Tlačítko R2
Tlačítko R1
Indikátor Dual Shock 2
Tlačítko MODE /režim/
Směrová tlačítka
Tlačítko START, SELECT /výběr/

2. Výběr různých uživatelských režimů pro herní konzoli PS2/PSX

řadící páka

ruční brzda

Celkem jsou zde 3 druhy uživatelských módů – TEACH (Oranžový indikátor),
DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK (červený indikátor) a DIGITAL (Zelený indikátor)
DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK ovladač / DIGITALní ovladač

Stisknětě MODE tlačítko – na DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK ovladači se rozsvítí červený indikátor
Stisknětě MODE tlačítko – na DIGITAL ovladači se rozsvítí zelený indikátor

3. Rozdíly mezi jednotlivými uživatelskými režimy pro herní konzoli PS2/PSX
V případě, že vyberete režim DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK (svítí červený indikátor), ve
hrách kompatibilních pro ovladač DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK, volant automaticky a
interaktivně generuje vibrace v závislosti na typu hry.
V DIGITAL MODE (digitálním módu) – svítí zelené tlačítko – volant se chová jako standardní
digitální ovladač (ne jako analogový).
V TEACH režimu – svítí oranžové tlačítko – lze natavit jednotlivým tlačítkům libovolné funkce.
Tlačítka START a SELECT nemohou být nastavena jinak.

4. Tovární nastavení pedálů a řadící páky
Pro herní konzole PS2/PSX

Pro PC

Potřebujete-li nastavit programovatelná tlačítka, prosím postupujte dle tohoto návodu:

5. Nastavení pedálů
Pedály jsou automaticky přednastaveny. Jejich funkčnost a vlastnosti si ověřte v předcházející sekci uživatelského manuálu.
1.
2.
3.
4.
5.

Najděte tlačítko, které je předprogramováno jako zrychlení (plyn)
Stiskněte tlačítko TEACH a rozsvítí se oranžový indikátor.
Stiskněte a držte pedál, který se má používat jako zrychlení (plyn)
Nyní stiskněte tlačítko, které bylo původně tlačítkem zrychlení (bod 1). Systém zavibruje na znamení, že nastavení
proběhlo úspěšně.
Stiskněte tlačítko TEACH a nastavení je skončeno

Popis obrázku: stiskněte tlačítko TEACH, oranžové tlačítko se rosvítí; Podržte pedál; Stiskněte tlačítko pro střelbu/akce; stiskněte
tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu
Stejný postup opakujte při nastavení pedálu brzdy
V režimu DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK směrové šipky jsou automaticky naprogramované pro ovládání doleva, doprava,
nahoru a dolu

Stiskněte tlačítko TEACH, oranžový indikátor se rozsvítí; podrže pedál; stiskněte pravou směrovou šipku a tím vyberete orientaci do
prava pro joystick; stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu

Stiskněte tlačítko TEACH, rozsvítí se oranžový indikátor; podržte pedál; stiskněte levou směrovou šipku a tím vyberete orientaci
doleva pro joystick; stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu

Stiskněte tlačítko TEACH, oranžový indikátor se rozsvítí; podržte pedál; stiskněte směrovou šipku nahoru a tím vyberete orientaci
nahoru pro joystick; stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu

Stiskněte tlačítko TEACH, oranžový indikátor se rozsvítí; podržte pedál; stiskněte směrovou šipku dolů a tím vyberete orientaci
joysticku dolů; stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu

6. Nastavení volantu
Pro DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK režim
1. Stiskněte tlačítko TEACH, rozsvítí se oranžový indikátor
2. Otočte volantem zcela doleva nebo zcela doprava
3. Stiskněte tlačítko LEFT (levá) nebo RIGHT (pravá) nebo příslušné směrové šipky. Levé tlačítko značí levou orientaci
joysticku; pravé tlačítko značí pravou orientaci joysticku. Volant zavibruje na znamení dokončení nastavování.
4. Stiskněte znovu tlačítko TEACH, červený indikátor se rozsvítí.

Stiskněte tlačítko TEACH, rozsvítí se oranžový indikátor; otočte volantem zcela doleva nebo doprava; stiskněte směrovou šipku
doleva/doprava; stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu

Stiskněte tlačítko TEACH, rozsvítí se oranžový indikátor; otočte volantem zcela doleva nebo doprava; stiskněte směrovou šipku
doleva/doprava; stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu

7. Nastavení ruční brzdy
1.
2.
3.
4.
5.

V některých hrách je volba ruční brzdy umožněna. Najděte tlačítko, kterým se ruční brzda aktivuje.
Stiskněte tlačítko TEACH. Rozsvítí se oranžový indikátor.
Zatáhněte a podržte ruční brzdu
Stiskněte tlačítko, které jste předtím našli jako ruční brzdu. Volant zavibruje na znamení dokončení nastavení.
Stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu

Stiskněte tlačítko TEACH, rozsvítí se oranžový indikátor; zatáhněte a podržte ruční brzdu; stiskněte tlačítko ruční brzdy; stiskněte
tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu

8. Nastavení řadící páky pro manuální řazení
1.
2.
3.
4.
5.

Každá hra používá jiná tlačítka pro manuální řazení. Najděte to tlačítko, kterým se zvyšuje stupeň rychlosti jako první.
Stiskněte tlačítko TEACH, rozsvítí se oranžový indikátor
Podržte řadící páku v poloze nahoru nebo dolu nebo do leva nebo doprava
Stiskněte tlačítko, které jste předtím identifikovali jako tlačítko zvýšení stupně rychlosti. Volant zavibruje na znamení
dokončení nastavení.
Stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu

9. Minimální požadavky
1.
2.
3.
4.

Počítač kompatibilní se systémem IBM PC s procesorem Pentium II 233 nebo vyšší, 64MB operační paměti
minimum
Jeden nebo více USB portů
Operační systém WINDOWS 98 SE, WINDOWS ME, WINDOWS 2000 nebo WINDOWS XP
Rozhraní DIRECTX 6.0 a vyšší

10. Instalace systémových ovladačů
Vložte disketu nebo CD do mechaniky
1.
2.
3.
4.
5.

V nabídce START zvolte SPUSTIT
Klikněte na VYBRAT a najděte soubor SETUP
Klikněte na OK
Postupujte podle návodu na monitoru
Zapojte nejdříve konektor do herní konzole PS2. Poté připojte volant do vysokorychlostního portu USB. Objeví se zpráva
„Nalezen nový hardware“ a HID ovladač se automaticky nainstaluje.

UPOZORNĚNÍ:
Volant lze zapojit k PC před i po nainstalování ovladačů z diskety nebo CD.
6.
7.

Jakmile se instalace dokončí, jděte do OVLÁDACÍCH PANELU.
Dvojklikem otevřete ikonku HERNÍ OVLADAČE

8.

Klikněte na PŘIDAT herní ovladač

9. Vyberte A-881 Dual Vibration Joystick ze seznamu ovladačů. Poté klikněte na OK.
10. Ze seznamu nainstalovaných ovladačů vyberte A-881
Dual Vibration Joystick a vyberte záložku podrobnosti.

11. Zatočte volantem, sešlápněte pedály a stiskněte všechna tlačítka
kromě tlačítka MODE a ověřte jejich funkce.
12. Na další stránce EFFECT PAGE ověřte funkci vibrace.
13. Nyní můžete začít hrát hry
14. V menu hry je potřeba v nastavení vybrat A-881 Dual Vibration Joystick.
Poté vyberte odpovídající tlačítka pro řadící páku nebo další funkce.
15. V některých hrách lze nastavit zpětnou odezvu počítače do volantu
(například srážka automobilů, vyjetí ze silnice...a pod) i jejich sílu.
16. V některých hrách je zrychlení (plyn) a zpomalení (brzda) nastaveno na tlačítka,
ale lze je přiřadit pedálům. V některých však tato volba chybí.

11. Problémy, které se mohou objevit
Zapojte volant do Vašeho PC. Operační systém WINDOWS automaticky detekuje nové zařízení o objeví se zpráva „Nalezen nový
hardware“. Nainstalujte ovladače na přiložené disketě nebo CD podle návodu v uživatelské příručce.
Pokud se nezobrazí zpráva „Nalezen nový hardware“ jakmile připojíte volant do USB portu PC, prosím zkontrolujte následující:
1.
2.
3.
4.

V případě, že je volant zapojen přes HUB, přepojte jej napřímo do USB ve vašem počítači
Je-li zapojen napřímo v USB portu počítače, zkuste použít jiný USB port
Nezapojujte volant do PC, pokud běží (je spuštěná) nějaká aplikace nebo hra.
V případě, že zapojíte volant během zapínání PC, prosím odpojte jej a zapojte znovu až v okamžiku, kdy je počítač zcela
spuštěn

Pokuste se přidat ovladač manuálně. V ovládacích panelech klikněte na ikonku Přidat nový hardware a poté následujte instrukce na
monitoru.

12. Pro PS2/PSX, DUAL SHOCK 2
Když svítí indikátor DUAL SHOCK 2, tlačítka pro zrychlení (plyn) a zpomalení (brzda) jsou analogová. Je-li funkce vypnuta
(indikátor nesvítí), nainstalujte a naprogramujte funkce plynu a brzdy na osu Y vašeho joysticku. Poté naprogramujte oba pedály
společně.

13. Otočení volantem o 180 stupňů
Volant má funkci otočení o 180 stupňů zamezenou. K nastavení této funkce je zapotřebí nastavit v každé samostatné hře.

14. Vibrace
Ve všech kompatibilních hrách je funkce vibrací nastavena automaticky a interaktivně spolupracuje s pedály (plyn a brzda), změnou
rychlostního stupně, a stavem silnice.

15. Nastavení úhlu sklopení
Volantu umožňuje nastavení úhlu sklopení.

Otočte páčkou na zadní straně volantu, čímž odemknete
možnost nastavování úhlu. Nastavte úhel, který je vám
pohodlný a aretujte tuto polohu opětovným otočením páčkou
na zadní straně volantu.

Odemkněte pozici sloupku a tahem vysuňte sloupek
nahoru nebo zasuňte dolů do polohy, kterou vyžadujete.
Zamkněte pozici.

16. Upevnění řadící páky
Použijte speciální svorky k připevnění řadící páky ke stolu, je-li potřeba.
Nebo lze řadící páku pomocí přísavek upevněnit na rovný a hladký povrch.

17. Pozice pro hraní

Umístění na stole

Umístění pod nohami

18. Specifikace

Volant………………………………………analogový, 180st
Plynový a brzdový pedál…………………analogový
Tlačítka akcí………………………………PS2/PSX DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK a DIGITAL:
PC: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 a 4 P.O.V. tlačítka
Uživatelské režimy……………………… PS2/PSX DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK a Digitální ovladač kompatibilní;
digitální režim je nastaven; v PC: HID ovladač je kompatibilní
Vibrace…………………………………... Kompatibilní s DUAL SHOCK nebo DUAL SHOCK 2 a DIRECT X (v PC)
Nastavitelný úhel sklopení………….. ... 40 stupňů (ve 3 pozicích)
Spotřeba energie ………………………. 600 mA

Rozměry: ……………………………..... 280/400/320 mm

