HiMOTO ovladač pro simulátory RC aut
Doporučené systémové požadavky:
- Windows XP, Windows 7
- procesor 2 GHz nebo lepší
- 1 GB RAM
- grafická karta s T&L hardwarem, např. GeForce
FX5600, Radeon 9800 nebo podobná
- monitor s rozlišením 1280x1024
- USB port
- internetové připojení
CD-ROM s demo programem
S ovladačem je dodáván CD-ROM disk obsahující
volně šířenou demo verzi simulátoru RC aut VRC.
Demoverze obsahuje dvě závodní trati a umožňuje
omezené nastavování parametrů vašeho auta.
Plnou verzi s množstvím závodních tratí dovolující
on-line závodění po internetu můžete získat po
uhrazení příslušného poplatku na www.virtualrc.com
Upozornění:
1. Dodávané CD je zdarma a nesmí být dále prodáváno nebo veřejně komerčně využíváno.
2. Vlastníkem autorských práv není výrobce RC ovladače a software není předmětem prodeje.
3. Jakýmkoliv možným pochybnostem ohledně legálnosti užívání tohoto produktu zabráníte, pokud si
software přímo stáhnete prostřednictvím e-shopu autora simulátoru VRC (www.virtualrc.com).

POPIS FUNKCE RC OVLADAČE
Ovladač plynu
- Plyn je ovládán "spouští"; stiskem spoušti plyn přidáváte, povolováním ubíráte.
- Odtlačováním spoušti za neutrální (klidovou) polohu model brzdí.
- Polohu neutrálu je možné měnit pomocí posuvného knoflíku vpravo nad ovladačem plynu.
Ovladač řízení - volant
- Otáčením volantu vlevo nebo vpravo řídíte směr jízdy virtuálního modelu.

PŘIPOJENÍ OVLADAČE K POČÍTAČI
Připojení ovladače probíhá zcela systémem "Plug and Play". Ovladač připojte prostřednictvím USB
kabelu do volného USB portu a vyčkejte, až jej počítač rozpozná jako zařízení standardu HID. Funkci
ovladače si můžete ověřit v Ovládacích panely/Herní zařízení.

INSTALACE SOFTWARU
1. CD-ROM vložte do mechaniky vašeho počítače a spusťte instalační soubor
VRC_Demo_v323_English.msi nacházející se na disku. Dále následujte pokyny instalačního
programu.
2. Po ukončení instalace se na monitoru PC objeví ikona "VRC Demo", která signalizuje, že instalace
úspěšně proběhla. Dvakrát na ni klikněte pro spuštění hry.
3. Otevřte "Offline practice" (Trénink off-line) a proveďte volby dle vašeho uvážení.
4. Nastavení parametrů auta můžete provádět v "EDIT SETUP".

5. V menu "EDIT SETUP" můžete nastavovat tlumiče, nápravy, převodové ústrojí, karoserii,
pneumatiky , motor, řízení atd..
6. Kliknutím na "SAVE SETUP" vaše nastavení uložíte. Uložené nastavení můžete otevřít kliknutím na
"LOAD SETUP".
8. K dispozici jsou dvě trati.
9. Můžete nastavit počet a zkušenost vašich soupeřů atd..
10. Váš vůz je na trati a připraven k závodu (k dispozici jsou funkce Zoom a View s mnoha úhly
pohledu).
11. Stiskem mezerníku vrátíte auto na trať, pokud ji nedobrovolně opustí nebo se převrátí na střechu.
12. Simulaci ukončíte stiskem klávesy "Esc" a vrátíte se do hlavního menu. Poté hru můžete ukončit
zavřením jejího okna.
Po ukončení hry RC ovladač odpojte od počítače. Neponechávejte jej připojený, pokud jej
nepoužíváte.
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