
3dRudder pro PlayStationVR funguje nabázi Plug & Play v kompatibilních hrách. 
Vše, co je zapotřebí udělat a vaším 3dRudder je ho před hrou nakalibrovat. 
 
Zde jsou 4 jednoduché kroky, podle kterých si můžete plně vychutnat váš 3dRudder 
pro PSVR. 
 

Krok 1: vybalte váš 3dRudder pro PSVR a nainstalujte 
nožní lišty 

Z držáku na výrobku vyjměte 2 nožní lišty a zacvakněte je k 3dRudder, tak jak je 
znázorněno níže. 
Jsou tam levá nožní lišta a pravá nožní lišta. Ujistěte se, že je umísťujete správně. 
Zacvaknutí lišt nevyžaduje žádnou sílu. Pokud jde zacvaknutí obtížně, zkontrolujte, 
zda jste lišty správně umístili. 
 

 

 

Na tomto krátkém videu si můžete prohlédnout, jak připevnit nožní lišty k vašemu 

3dRudder pro PSVR. https://youtu.be/EQiybi9dgbk 

  

https://youtu.be/EQiybi9dgbk


Krok 2: připojte USB kabel vašeho 3dRudder k PS4 

Váš 3dRudder můžete připojit k jakémukoliv USB portu vaší PlayStation. 
Pokud na vaší PS4 nemáte žádný volný USB port, můžete použít USB hub — 
pokud chcete připojit externí pevný disk + 3dRudder vyberte si hub USB 3.0. 
 

 

 

 

Krok 3: inicializace vašeho 3dRudder 

Jakmile je váš 3dRudder připojen k PS4, položte ho na podlahu. Váš 3dRudder 
bude vysílat sérii pípání — to je inicializační fáze.  
Uslyšíte 3 za sebou jdoucí pípnutí, následované jedním pípnutím. 
Vezměte na vědomí, že pípání není příliš hlasité.  
 

 

 

 

  

 Tato inicializační fáze musí být provedena při každém připojení vašeho 
3dRudder k vaší PlayStation 4. 



Krok 4: kalibrace 

Nyní se můžete posadit na vaše oblíbené sedátko: na židli pohovku nebo na 
barovou stoličku. 
 
 

 
 
Nohy položte na 3dRudder a zůstaňte v klidu alespoň na dobu 1 vteřiny, až uslyšíte 

krátké pípnutí. Toto je kalibrační fáze: 3dRudder bude detekovat vaše nohy a 

registrovat vaši počáteční polohu. 

 

 

 

Nyní je váš 3dRudder připraven ke hraní! 

 

Všechna sedadla mohou vyhovovat, pokud: 

- vaše sedadlo není opatřeno kolečky a není otočné: protože 

 se nechcete otáčet kolem vašeho 3dRuderu 

- položíte vaše nohy na 3dRudder na plocho tak, aby jej bylo možné 

snadno ovládat 


