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PLRoadster 4in1

Wstęp
Dziękujemy za zakup kierownicy wyścigowej 4w1 z 
łącznością przewodową dla gier na platformy PS3, 
PS4*, PC i XBOX One*. Kontroler posiada wbu-
dowany mechanizm regulujący wibracje w grach 
obsługujących funkcję wibracji. Ergonomiczna kie-
rownica została zaprojektowana tak, aby zapewnić 
łatwość i wygodę w obsłudze przez długie godziny 
rozgrywki, jednocześnie sprawiając, że gra staje się 
bardziej realistyczna i ekscytująca.
* Konsole PS4 i XBOX One wymagają podłączenia 
oryginalnego kontrolera w celu autoryzacji urządzenia.

Używanie z konsolą PS3
• Podłącz kierownicę do konsoli PS3; następnie 

podłącz pedały do kierownicy.
• Włącz konsolę.
• Wskaźnik kanału LED zaświeci się gdy zostanie 

nawiązane połączenie; kierownica jest wtedy 
gotowa do użycia.

• Podczas rozgrywki na konsoli PS3, wciśnij raz 
przycisk HOME aby otworzyć okno XBM; 

• Wciśnij i przytrzymaj przycisk MODE aby otwo-
rzyć okno ustawień MENU.

Używanie z konsolą PS4
• Podłącz kierownicę do konsoli PS4; następnie 

podłącz pedały do kierownicy. 
• Włącz konsolę.
• Podłącz kierownicę do oryginalnego kontrolera 

PS4 kablem USB, kontroler stanowi łącznik 
pomiędzy konsolą a kierownicą (kontroler musi 
być wyłączony)

• Po nawiązaniu łączności zaświeci się czerwona 
dioda LED; wciśnij przycisk HOME; kierownica 
jest wtedy gotowa do użycia.

• Podczas rozgrywki na konsoli PS4, wciśnij raz 
przycisk HOME aby otworzyć okno XBM;

Uwaga! Do podłączenia pada PS4 do kierownicy 
należy używać klasycznego 4 żyłowego kabla 
USB (brak w zestawie),kabel USB dwużyłowy do 
zasilania urządzeń przenośnych nie nadaje się 
do zastosowania z kierownicą. 

UWAGA! Ustawienia sterowania w systemie PS4 
Kierownica Tracer Roadster odwzorowuje usta-
wienia oryginalnego kontrolera Playstation 4 (ma-
powanie urządzeń). Chcąc zmienić ustawienia 
sterowania kierownicy w konkretnej grze, należy w 
opcjach konfiguracyjnych gry zmienić przypisania 
poszczególnych klawiszy kontrolera Playstation 4, 
zmapowanych z kierownicą (zmieniamy ustawienia 

sterowania kontrolerem PS4 a nie kierownicą!). W 
przypadku gier, które nie oferują zmiany sterowania 
kontrolerem Playstation 4, kierownica posiada jedną 
konfigurację ustawień, zmapowanych domyślnie z 
tymże kontrolerem i wszelkie zmiany sterowania na 
kierownicy są niemożliwe.
Używanie z konsolą XBOX ONE
• Podłącz kierownicę do konsoli XBOX ONE; 

następnie podłącz pedały do kierownicy. 
• Włącz konsolę.
• Podłącz kierownicę do oryginalnego kontrolera 

XBOX ONE kablem USB, kontroler stanowi 
łącznik pomiędzy konsolą a kierownicą (kontroler 
musi być wyłączony)

• Po nawiązaniu łączności zaświeci się czerwona 
dioda LED na kierownicy oraz wskaźnik LED na 
kontrolerze. Można uruchomić grę.

• Podczas rozgrywki na konsoli XBOX ONE, 
wciśnij przycisk HOME aby powrócić do menu 
głównego.

Używanie z komputerem PC
Instalacja
• Pobierz sterowniki ze strony internetowej. Kliknij 

dwukrotnie ikonę SETUP i postępuj zgodnie 
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aby 
dokończyć instalację.

Uwaga! Ważna jest kolejność podłączenia! Pod-
łącz pedały do kierwonicy, następnie kierownicę 
do PC lub konsoli.

3 poziomy regulacji czułości:
1.  Naciśnij przyciski SHARE / 9 / View + Options / 10 

/ Menu i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż zaświeci 
się zielona dioda LED. Zwolnij przycisk.

2.  Ponownie naciśnij SHARE / 9 / View. Wyświetlana 
jest aktualna czułość

3 .  Naciśnij SHARE / 9 / View po raz trzeci, aby wy-
brać poziom czułości. 
Cykle: wysoki (zielona dioda LED miga szybko), 
środkowy (zielona dioda LED miga) , niski (zielona 
dioda LED miga szybko)

4. Naciśnij UP na D-PAD, aby potwierdzić i wyjść



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


