Uživatelský manuál

Joystick pro PC a PS3
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Škrticí klapka (plyn)
USB konektor
Přepínač USB režimu PC/PS3
Kormidlo (rotací páky)
Šroub zajištění kormidla
tlačítko PRESET (volba naprogramování)
tlačítko MAPPING (pro programování)
šestihran pro připojení/odpojení škrticí
klapky

9) Kolečko nastavení tuhosti ovladače
10) ovládání kormidla (kolébkový přepínač)
11) akční tlačítka
12) tlačítko HOME/PS s kontrolkou
13) všesměrový klobouček pro přepínání
pohledů

Seznámení s joystickem HOTAS
Škrticí klapka
Joystick obsahuje velkou plynovou páku, s níž lze snadno řídit rychlost letounu.
Škrticí klapka je odnímatelná a může být použita dvěma způsoby:
– samostatně, odpojená od joysticku (pro vytvoření autentického rozmístění v pilotní
kabině)
– připojená k joysticku (pro lepší stabilitu a úsporu místa)
V krabici je škrticí klapka umístěna zvlášť, odpojená od joystiku.
Postup pro připojení škrticí klapky:
1) obraťte joystick i škrticí klapku dnem vzhůru
2) vyjměte šestihran (8) umístěný v základně joysticku
3) přiložte škrticí klapku k joysticku tak, aby výstupek na joysticku zapadl do prohlubně na
škrticí klapce
4) šestihranem přitáhněte oba šroubky
5) naviňte propojovací kabel tak, aby zapadl do drážky
6) uložte šestihran zpět do základny joysticku
(opačným postupem je možné škrticí klapku od joysticku opět odpojit)
Nastavení tuhosti
Různým hráčům může vyhovovat různá citlivost joysticku. Někdo dává přednost okamžité reakci
na sebemenší tlak na řídicí páku, pro jiného je příjemnější páka pevnější. Její tuhost je proto možné
nastavit. Slouží k tomu kolečko (9) umístěné vespod základny joysticku.
Kormidlo
Joystick je vybaven funkcí pro ovládání kormidla, která odpovídá funkci pedálů, jimiž piloti
ovládají pohyb letadle podle svislé osy (zatáčení doleva a doprava).
Kormidlo je možné ovládat dvěma způsoby:
– natočením páky joysticku (4) doleva či doprava
– pomocí kolébkového tlačítka (10) na škrticí klapce
Pokud k ovládání kormidla používáte kolébkové tlačítko nebo kormidlo ovládat nepotřebujete, je
možné znemožnit rotaci páky joysticku zajištěním šroubu kormidla (5). K jeho zajištění a uvolnění
použijte vhodný plochý šroubovák.
Pozn.: u PC a PS3 v režimu „4 os“ je funkce kolébkového tlačítka a rotace páky propojena, u PC v
režimu „5 os“ je jejich funkce nezávislá a kolébkové tlačítko je možné využít pro ovládání páté osy.
Všesměrový klobouček
Váš joystick je vybaven všesměrovým pohledovým kloboučkem, který - jak název napovídá –
umožňuje měnit pohledy letounu (ve hrách, které to podporují). V nastavení hry jednoduše přiřaďte
jednotlivým směrům zvolený pohled (dozadu, vlevo, vpravo, venkovní...).
Všesměrový klobouček je samozřejmě možné využít i jinak, například pro míření.

PC
Instalace na PC
1) Nastavte přepínač USB režimu (3) do polohy „PC“
2) Zapojte USB konektor (2) do volného USB portu počítače. Windows XP či Vista zařízení
automaticky rozpoznají.
3) Automaticky se spustí instalace ovladačů zařízení – postupujte podle pokynů na obrazovce.
4) Klikněte na Start → Nastavení → Ovládací panely a dvojklikem otevřete položku Herní
zařízení. V otevřeném okně by se měl zobrazit název zařízení a stav OK.
5) Kliknutím na „vlastnosti“ můžete změnit nastavení joysticku. Můžete si také ověřit, zda
všechna tlačítka joysticku fungují.
Joystick je nyní připraven k použití.
2 režimy
Na PC může joystick fungovat ve dvou režimech
– režim 4 os (červená kontrolka): kolébkové tlačítko funguje společně s natáčením páky
joysticku k ovládání kormidla
– režim 5 os (zelená kontrolka): kolébkové tlačítko funguje samostatně a je možné mu
přiřadit jinou funkci
Změnu režimu je možné provést stisknutím tlačítka HOME (12).
Důležité upozornění:
Přepínač USB režimu (3) musí být nastaven do polohy PC již před připojením joysticku k počítači.
Při připojování joysticku ponechte ovladač v základní poloze - škrticí klapku a páku joysticku
(včetně natočení kormidla) nastavte do středové polohy a nedotýkejte se jich.

PlayStation 3
Instalace na PS3
1) Nastavte přepínač USB režimu (3) do polohy „PS3“
2) Zapojte USB konektor (2) do volného USB portu konzole.
3) Zapněte konzoli.
4) Spusťte hru.
Joystick je nyní připraven k použití.
Používání tlačítek HOME/PS
Tlačítka HOME a PS umožňují rychlý přístup do menu, ukončení hry nebo vypnutí konzole.
Při jejich použití musí být vždy škrticí klapka nastavena do středové pozice (aby se předešlo
nesprávnému chování tlačítek).
Tlačítka rovněž umožňují rychlé přepnutí mezi módem joysticku a gamepadu u her, kde dochází ke
střídání „chození“ a „létání“.
Důležité upozornění:
Přepínač USB režimu (3) musí být nastaven do polohy PS již před připojením joysticku k počítači.
V režimu „1 hráče“ je v případě zapnutého druhého ovladače nutné jej přepnout na „port 2“, aby
joystick fungoval.
Ovladač je kompatibilní pouze s hrami určenými pro PlayStation 3 (nebude fungovat s hrami pro
PlayStation 2).
Při připojování joysticku ponechte ovladač v základní poloze - škrticí klapku a páku joysticku
(včetně natočení kormidla) nastavte do středové polohy a nedotýkejte se jich, abyste předešli
problémům s kalibrací.

Diagram základního rozvržení funkcí joysticku pro PC

V režimu 4 os odpovídá přednastavené rozvržení obvyklé konfiguraci většiny leteckých simulátorů.
V režimu 5 os je obvykle potřeba funkci kolébkového tlačítka ručně přiřadit v nastavení hry.

Diagram základního rozvržení funkcí joysticku pro PS3

Zvolené přednastavení odpovídá nejčastějšímu rozmístění ovládání u leteckých her na PS3. Budete
tak u nich moci rovnou začít hrát, bez nutnosti měnit nastavení.
Naklánění ovládací páky joysticku odpovídají naklápění levého páčkového joysticku gamepadu.
Škrticí klapka odpovídá směrům nahoru a dolů pravého páčkového joysticku gamepadu.
Ovládání kormidla (natáčením páky joysticku nebo kolébkovým tlačítkem) odpovídá směru doleva
a doprava pravého páčkového joysticku gamepadu.

Pokročilé možnosti
2 módy programování
Tlačítko PRESET (6) a jeho kontrolka určují zvolený mód programování
– automatický: tlačítka jsou předporogramována podle diagramu
– manuální: funkce tlačítek byla naprogramována uživatelem
Jednoduchým stisknutím tohoto tlačítka můžete okamžitě změnit naprogramování funkcí – i přímo
během hraní.
Manuální naprogramování/mapování
Funkce tlačítek, ovladačů os a všesměrového kloboučku mohou být mezi sebou vzájemně
zaměněny tak, jak to uživateli vyhovuje. Výchozí uspořádání funkcí přitom odpovídá diagramu
předprogamovaného uspořádání.
Paměť EEPROM
Joystick je vybaven vlastní pamětí, která uchovává nadefinované rozmístění funkcí (dokonce i když
je joystick delší dobu odpojen) a umožňuje měnit rozmístění i pokud není joystick připojen ke
konzoli.
Rozmístění se definují a ukládají zvlášť pro každou konfiguraci (PC 4 osy, PC 5 os nebo PS3)
Programování
Programování se provádí pomocí tlačítka MAPPING (5)
Možnosti:
– vzájemné prohození funkcí dvou tlačítek
– vzájemná výměna funkcí pohybových os = směr páky joysticku, škrticí klapky nebo
kormidla (je potřeba namapovat oba směry původní osy na osu novou)
– vzájemná výměna směrů téže osy (inverzní ovládání)
– záměna tlačítek za směr osy nebo všesměrového kloboučku
Výjimky:
Funkce tlačítek HOME, PS, MAPPING a PRESET není možné změnit.
Postup naprogramování
Uložení vlastního nastavení
Krok
Úkon

Kontolka PRESET

1

Aktivujte manuální programování stisknutím tlačítka
PRESET (6)

Zelená

2

Stiskněte tlačítko MAPPING (7)

Pomalu blikající zelená

3

Aktivujte funkci, kterou chcete přiřadit (stiskněte
tlačítko/směr)

Rychle blikající zelená

4

Aktivujte tlačítko/směr, na které chcete vybranou funkci Zelená
umístit

Vymazání uloženého vlastního nastavení
1) Aktivujte manuální programování stisknutím tlačítka PRESET (6) (kontrolka zeleně svítí)
2) Stiskněte a na 2 sekundy přidržte stisknuté tlačítko MAPPING (7) (kontrolka bude 2s blikat)
Manuální naprogramování nyní odpovídá předprogramovaným funkcím (dle diagramu).

Tovární nastavení
Všechna uložená naprogramování (pro PC i PS3) je možné zresetovat jednoduchým úkonem –
stiskněte současně tlačítka PRESET (6) a MAPPING (7). Joystick se vrátí do původního nastavení z
výroby.
Ochrana životního prostředí
Po skončení životnosti výrobku jej nevhazujte do běžného domovního odpadu.
Odevzdejte jej ve sběrném místě určeném pro příjem drobného elektroodpadu k
recyklaci.

Ovladače, rady a tipy k zařízením najdete na stránkách www.thrustmaster.com

