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1. INTRODUCTORY INFORMATION 
Dear User, 

congratulations on purchasing your gaming vibration pad Gametrix JetSeat designed for 

the PC platform. We firmly believe that you will enjoy a lot of fun with this product from 

Gametrix! 

The current version of this manual can be downloaded on the website www.gametrix.eu.  

                     

                     

PACKAGE CONTENTS 

• Gametrix KW-908 JetSeat TurboJet / Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense 

• AC/DC power adapter 

• Controller with USB and audio plugs for connection to PC 

• Installation CD 

• User guide 

 

HARDWARE REQUIREMENTS 

• PC compatible computer 

• OS Windows® 10, 8.1, 8, 7/Windows Vista®/Windows XP 

• Available USB port 

• 64 MB of RAM memory 

• 32 MB free hard disk space 

• CD / DVD ROM drive 

• Internet connection for downloading software updates  

Gametrix KW-908 Jetseat TurboJet                 Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense 
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2. ASSEMBLY & INSTALLATION INSTRUCTIONS 

A. ATTACH THE PAD TO THE CHAIR 

Gaming vibration pad should be attached to the chair with soft 

padding. Fastening of the pad is possible with up to three 

straps. The rear and upper belts are fastened as shown in the 

figure. The lower belt is clasped underneath the chair to hold 

the seat. Then make sure that the straps aren‘t releasing and 

the pad is not sliding from the surface of the chair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. CONNECT THE AC/DC POWER ADAPTER 

Plug the AC adapter into the round mating connector (smaller) of the 

gaming vibration pad. It is necessary to put the power plug firmly into 

the socket for a reliable fixation. Then plug the power adapter into an 

electrical outlet. 

 

 

 

C. PLUG THE CONTROLLER 

Connect the controller‘s round connector (larger size) 

to the mating connector of gaming vibration pad, and 

then connect it to a USB port on your computer. Turn 

the switch (5 - see description on the next page) to 

"ON". Wait 1-2 minutes, while Windows installs a 

device driver.  
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DESCRIPTION OF THE CONTROLLER 

1. Connector for connecting the controller to gaming vibration pad 

2. USB plug for connection to PC 

3. Audio connector for connecting to your headphones / speakers 

4. Jack plug for audio output of the sound card 

5. ON / OFF master switch 

6. Controller of the vibration strenght (for sound capture mode and "manual control" option in 

application „JetSeat Control Panel“) 

 

D. INSTALL THE SOFTWARE 

Install the JetSeat control panel and firmware from the installation CD disc. The software can also 

be downloaded www.gametrix.cz. After the installation on your computer 2 applications will be 

available: 

▪ "JetSeat Control Panel"- the main control application 
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxControlPanel.exe)  

  

1 
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DESCRIPTION OF THE JETSEAT CONTROL PANEL 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reset the current settings 

2. Return all parameters to the default settings 

3. Apply and save all the changes 

4. The test interface of gaming vibration pad 

5. Exit the application 

6. The current connection status of gaming vibration pad 

7. Selection of the feedback mode - through the audio output jack (Sound) or "force-feedback" 

effects (USB) 

8. Vibration intensity can be set programmatically or on the remote control (check the "manual 

control") for the different modes of vibration 

9. Gametrix logo for activation of the vibrations by "force-feedback" effects, refer to procedure A) 

on the next page 

10. Logo of the game - section for activation of the bonus code 

▪ "JetSeat Massage" - application with simple massage programs 
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxMassage.exe) 

Gaming vibration pad is now ready for its function.  
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3.   ACTIVATION OF THE FEEDBACK MODES 

A) FORCE-FEEDBACK EFFECTS MODE 

The condition is that the chosen computer game must support the "force feedback" effects for 

gaming devices. 

1. Open the program "JetSeat Control Panel". Hold down the Ctrl and Shift and left-click on the 

logo Gametrix at the top of program. 

2. Instead of the logo displays the "Alternative mode" with a box that must be ticked. Then click 

on "Apply" in the menu to make your settings saved. 

3. The system identification of gaming vibration pad as "GTX JetSeat" device disappears and the 

new detection as a gaming driver "GTX JetSeat" will appear. 

4. Ensure that the sound capture mode is off (otherwise the pad will vibrate according to two 

sources at the same time). 

5. Adjust the gaming device "GTX JetSeat" as a source of "force-feedback" effects in your 

game. 

The detailed procedure to activate the vibrate mode according to the "force-feedback" effects for 

individual games can be found in the section "Support" on www.gametrix.eu. 

This type of feedback may not be available even if the computer game officially supports "force-

feedback" effects as the Gametrix JetSeat may not be recognized. 

B) SOUND CAPTURE MODE 

To make your gaming vibration pad respond to the sounds of computer games or any other 

devices, you need to follow these steps: 

1. Open the program "JetSeat Control Panel" and select Sound mode. 

2. Connect the 3.5 mm jack (4) on the audio output sound card (green and yellow - line-out - the 

front speakers / headphones). 

3. Plug your headphones or speakers to the audio connector (3) of gaming vibration pad. 

Otherwise it would not publish any sound equipment. 

4. In the Windows Task Bar, adjust the volume to a min. 50% to the maximum value. 

5. Adjust the volume of sounds in your game to the maximum. 

6. Turn off the background music in game, or reduce it to a minimum.  
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7. Set the sound in headphones or speakers using the volume control at your discretion. 

8. Adjust the strength of vibration further using the controller (6). 

ATTENTION 

Sound capture mode does not work when you use a USB headset (USB headphones). To obtain 

maximum benefit from the sound capture mode it is recommended to use conventional computer 

speakers or headphones with volume control. 

C) FORCE-FEEDBACK EFFECTS USING THE THIRD-PARTY SOFTWARE 

Please visit the www.gametrix.eu for more information about these types of force-feedback. 

 

 

4. IMPORTANT INFORMATION 

SOFTWARE UPDATES 
Software of the Gametrix products is constantly improving, the latest versions are available on 

www.gametrix.eu. 

SAFETY PRECAUTIONS 
This device is not a toy. It is designed for use by adults. Keep it away from reach of children. 

After receiving the product, check its completeness, and that no free parts are missing. If the 

product was supplied at a temperature below freezing, allow it to warm up first in a warm room 

(16-25 °С) for 3 hours. Protect the product from moisture, liquids, or expose it to high 

temperatures and mechanical stress. Normal temperature for storage and use of the product is 

+5 °C to +40 °C, without condensation. 

If you are not using gaming vibration pad for an extended period, unplug the AC/DC power 

adapter from the electrical outlet. 

Do not open the product. You risk the danger of electric shock when connected to the electrical 

grid. Additionally, this product does not contain any parts that would be needed to fix separately. 

For questions related to the maintenance or replacement of a defective product, contact your 

dealer. 

WARRANTY CONDITIONS 
Company - Tomáš Jandečka, Martinov 278, Záryby, 27713, ID: 02642301, Czech Republic 

warrants that the product purchased by the customer is made free from defects in workmanship 
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and materials, and this warranty is valid for 24 months from date of purchase of the product by 

the customer. If the defect to processing or materials will appear during the warranty period, the 

customer may return the product to the retailer from whom the product was purchased. During 

the warranty period, the seller will repair or replace the broken product, provided that the user 

has completed the rules for storage, operating and safety requirements. 

TECHNICAL SUPPORT 
If you have any problems with our product, please visit our website www.gametrix.eu. In the 

section "Support" are provided all the information that can help in troubleshooting problems with 

the product.  

CE DECLARATION OF CONFORMITY 

Importer into the European Union - Tomáš Jandečka, Martinov 278, Záryby, 

27713, ID: 02642301, Czech Republic herewith declares that the product 

Gametrix KW-908 JetSeat TurboJet is in compliance with the essential 

requirements and other relevant provisions of Directives 2006/95 / EC (NN) 

2004/108 / EC (EMC) and 2011/65 / EU (RoHS2) and product Gametrix KW-901 Jet Seat 

LiveSense is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of 

Directive 2006/95 / EC (LV) 2004/108 / EC (EMC) and 2011/65 / EU (RoHS2). 

The complete declaration of conformity for each product is available on the following web 

addresses:  

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-908TurboJet.pdf 

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-901JetSeat.pdf 

 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 

The used product (electrical and electronic products) should not be mixed with 

general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please 

take these products to designated collection points, where they will be accepted 

on a free of charge basis. Alternatively, in some countries you may be able to 

return your products to your local retailer upon the purchase of an equivalent 

new product. 

 

IMPORTER TO THE EUROPEAN UNION 

www.gametrix.eu 
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Cher utilisateur  

Félicitations pour l'achat de votre coussinet vibrateur pour jeux Gametrix JetSeat conçu 

pour PC. Nous sommes fermement convaincus que vous aurez beaucoup de plaisir avec 

ce produit de Gametrix! 

La version actuelle de ce manuel peut être téléchargée sur le  site www.gametrix.fr.  

                     

 

CONTENU DU PAQUET 

• Gametrix KW-908 JetSeat TurboJet / Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense 

• Adaptateur d'alimentation AC/DC  

• Contrôleur avec USB et fiches audio pour raccordement sur PC  

• CD d'installation 

• Guide d'utilisation 

EXIGENCES RELATIVES AU MATÉRIEL  

• Ordinateur compatible PC  

• Système d'exploitation Windows® 10, 8.1, 8, 7 / Windows Vista® / Windows XP  

• Port USB  

• 64 Mo de mémoire RAM  

• 32 Mo d'espace libre sur le disque dur  

• Lecteur de CD / DVD-ROM  

• Connexion Internet pour le téléchargement des mises à jour logicielles   

Gametrix KW-908 Jetseat TurboJet                 Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense 



 

 

FR Guide D'utilisation Gametrix JetSeat 
 

2 

2. INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION 
A. ATTACHER LE COUSSINET À LA CHAISE 

Le coussinet vibrateur pour jeux doit être attaché à la chaise 

avec un rembourrage doux. La fixation du coussinet est 

possible avec trois sangles. Les ceintures arrière et 

supérieure sont fixées comme indiqué sur la figure. La 

ceinture inférieure est serrée sous la chaise pour tenir le 

siège. Assurez-vous ensuite que les sangles ne se relâchent 

pas et que le coussinet ne glisse pas de la surface de la 

chaise 

 

  

  

  

  

B. CONNECTEZ L'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION AC/DC  

Branchez l'adaptateur secteur dans le connecteur homologue rond 

(plus petit) du coussinet vibrateur. Il est nécessaire de mettre 

fermement la fiche secteur dans la prise pour une fixation fiable. 

Branchez ensuite l'adaptateur secteur sur une prise électrique 

 

 

 

C. BRANCHER LE CONTRÔLEUR 

Connectez le connecteur rond du contrôleur (de plus 

grande taille) au connecteur homologue du coussinet 

vibrateur. Puis connectez-le à un port USB de votre 

ordinateur. Tournez l'interrupteur (5 - voir description 

sur la page suivante) sur "ON". Attendez 1-2 minutes, 

le temps que le Windows installe le pilote de 

périphérique. 
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DESCRIPTION DU CONTRÔLEUR 

 

1. Connecteur pour la connexion du contrôleur au coussinet vibrateur  

2. Fiche USB pour connexion au PC  

3. Connecteur audio pour la connexion de votre casque / haut-parleurs  

4. Prise Jack pour la sortie audio  

5. Interrupteur principal ON / OFF 6. Régulateur de la force de vibration (pour le mode de capture 

sonore et l’option "contrôle manuel" dans l'application "panneau de contrôle JetSeat ") 

D. INSTALLER LE LOGICIEL 

Installez le panneau de contrôle et le firmware du JetSeat à partir du CD d'installation. Le logiciel 

peut également être téléchargé sur www.gametrix.fr. Après l'installation sur votre ordinateur 2 les 

applications seront disponibles 

▪ "JetSeat Control Panel"- Application du contrôle principale  
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxControlPanel.exe)  

  

1 

2 
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DESCRIPTION DU PANNEAU DE CONTROLE JETSEAT 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Réinitialiser les paramètres actuels 

2. Rétablir tous les paramètres par défaut  

3. Appliquer et enregistrer tous les changements  

4. L'interface de test du coussinet vibrateur  

5. Quittez l'application 6. L'état de la connexion actuelle coussinet vibrateur  

7. Sélection du mode de feedback - via la prise de sortie audio (son) ou des effets du retour 

d’effort (USB)  

8. L'intensité des vibrations est accessible par programmation ou sur la télécommande (vérifier 

le " contrôle manuel ") pour les différents modes de vibration  

9. Le logo Gametrix pour l'activation des vibrations par effets de " retour d’effort ", veuillez-vous 

référer à la rubrique Procédure A) à la page suivante  

10. Logo du jeu - section pour l'activation du code bonus 

▪ "JetSeat Massage" - Application avec des programmes de massage simple 
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxMassage.exe) 

coussinet vibrateur de jeux est maintenant est prêt pour fonctionner. 
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3.   ACTIVATION DES MODES DE FEEDBACK 

A) MODE DES EFFETS DE RETOUR D’EFFORT  

La condition est que le jeu choisi doit supporter les effets de " retour d’effort ", " pour les appareils 

de jeu.  

1. Ouvrez le programme "JetSeat Control Panel". Maintenez les touches Ctrl et Maj enfoncées 

et cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le logo Gametrix en haut du programme. 

 2. Le texte «Mode alternatif» apparaît à la place du logo. La case doit être cochée, puis cliquez 

sur «Appliquer» dans le menu pour enregistrer vos paramètres.  

3. Le système d'identification de coussinet vibrateur de jeux comme dispositif de "GTX JetSeat" 

disparaît et la nouvelle détection comme pilote biaxial de jeu "GTX JetSeat" apparaîtra.  

4. Assurez-vous que le mode de capture sonore est désactivé (sinon, le coussinet vibrera selon 

deux sources simultanément).  

5. Réglez le périphérique de jeu "GTX JetSeat" comme une source d'effets " retour d’effort " dans 

votre jeu.  

La procédure détaillée pour activer le mode vibreur en fonction des effets " retour d’effort " pour 

les jeux individuels se trouve dans la section "Support" sur www.gametrix.fr.  

Ce type de feedback n'est pas toujours disponible sur les jeux d'ordinateur 

B) MODE CAPTURE DE SON 

Pour que votre le coussinet vibrateur réagir aux sons des jeux d'ordinateur, vous devez suivre 

ces étapes: 

 1. Ouvrez le programme «JetSeat Control Panel» et sélectionnez le mode Sound. 

 2. Branchez la prise jack 3,5 mm (4) sur la de sortie audio (verte et jaune - les haut-parleurs 

frontaux / casque).  

 3. Branchez vos écouteurs ou les haut-parleurs au connecteur audio (3) du coussinet vibrateur. 

Sinon, aucun matériel de son ne sera détecté. 

 4. Dans la barre des tâches de Windows, ajustez le volume au min. 50% à la valeur maximale. 

 5. Réglez le volume des sons de votre jeu au maximum.  

 6. Désactivez la musique de fond du jeu ou réduisez-la au minimum.  
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7. Réglez le son dans les écouteurs ou les haut-parleurs à l'aide du contrôle du volume à votre 

discrétion. 

 8. Ajuster la force des vibrations à l'aide du contrôleur (6). 

 

ATTENTION 

Le mode de capture audio ne fonctionne pas lorsque vous utilisez un casque USB. Pour profiter 

pleinement du mode de capture audio, il est recommandé d'utiliser des haut-parleurs 

classiques ou des casques avec contrôle du volume. 

C) EFFETS DE RETOUR D’EFFORT UTILISANT UN LOGICIEL TIERCE PARTIE 

Veuillez Visitez le site www.gametrix.fr pour plus d'informations sur ce mode. 

 

4. INFORMATIONS IMPORTANTES 

MISES A JOUR DE LOGICIEL 

Le logiciel des produits Gametrix s'améliore constamment, les dernières versions sont 

disponibles sur www.gametrix.fr. 

MESURES DE SECURITE 

Cet appareil n’est pas un jouet. Il est destiné aux adultes. Gardez-le hors de portée des enfants.  

Après réception du produit, vérifier sa complétude, et qu'aucune pièce ne manque. Si le produit 

est livré à une température au-dessous de zéro, laissez-le se réchauffer d’abord dans une pièce 

chaude (16-25 ° С) pendant 3 heures. Protéger le produit contre l’humidité, les liquides, ou 

l’exposition à des températures élevées et a des contraintes mécaniques. La température 

normale pour le stockage et l’utilisation du produit est de + 5 ° C à + 40 ° C, sans condensation.  

Si vous n’utilisez pas le coussinet vibrateur pendant une période prolongée, débranchez 

l’alimentation AC/DC 

N’ouvrez pas le produit. Vous risquez de subir un choc électrique lors du raccordement 

au réseau électrique. En outre ce produit ne contient aucune pièce qu’il faudrait fixer 

séparément. Pour toute question concernant la maintenance ou le remplacement d’un produit 

défectueux, contactez votre revendeur. 

CONDITIONS DE GARANTIE 
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La Société: Tomáš Jandečka, Martinov 278, Záryby, 27713, ID: 02642301, République 

Tchèque garantit que le produit acheté par le client est exempt de défauts de fabrication et de 

matériaux et que cette garantie est valable 24 mois à compter de la date d'achat du Produit par 

le client. Si des défauts de fabrication ou de matériaux apparaissent pendant la période de 

garantie, le client peut retourner le produit au revendeur auquel il a été acheté. Pendant la 

période de garantie, le vendeur réparera ou remplacera le produit cassé, à condition que 

l'utilisateur ait rempli les règles relatives aux exigences de stockage, d'exploitation et de 

sécurité. 

SUPPORT TECHNIQUE 
Si vous avez des problèmes avec notre produit, visitez notre site www.gametrix.fr. Toutes les 

informations qui peuvent vous aider à résoudre des problèmes avec le produit sont fournies 

dans la section "Support". 

CE DECLARATION DE CONFORMITE 

Importateur dans l'Union européenne - Tomáš Jandečka, Martinov 278, 

Záryby, 27713, ID: 02642301, République tchèque déclare que le produit 

Gametrix KW-908 JetSeat TurboJet est conforme aux principales exigences et 

autres clauses pertinentes de la directive 2006/95 / Le produit Gametrix KW-

901 Jet Seat LiveSense est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes 

de la directive européenne 2006/95 / CE (LV) ) 2004/108 / CE (CEM) et 2011/65 / UE (RoHS2). 

L'attestation complète de conformité pour chaque produit est disponible sur les adresses 

suivantes:  

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-908TurboJet.pdf 

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-901JetSeat.pdf 

 

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE 

le produit utilisé (les appareils électriques et électroniques) ne doivent pas être 

jetés avec les ordures ménagères. Pour que ces produits subissent un 

traitement, une récupération et un recyclage appropriés, envoyez-les dans les 

points de collecte désignés, où ils peuvent être déposés gratuitement. Dans 

certains pays, il est possible de renvoyer les produits au revendeur local en cas 

d’achat d’un produit équivalent 

IMPORTATEUR DANS L'UNION EUROPÉENNE 

www.gametrix.fr 
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1. EINLEITENDE INFORMATIONEM 
Sehr geehrter Nutzer, 

Wir gratulieren zum Kauf Ihrer Gaming Vibrations-Sitzauflage Gametrix JetSeat, die für die 

PC-Plattform entwickelt wurde. Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit diesem Produkt von 

Gametrix viel Spaß haben werden! 

Die aktuelle Version dieses Handbuchs kann auf der Webseite www.gametrix.eu 

heruntergeladen werden. 

                     

 

PAKETINHALT 

• Gametrix KW-908 JetSeat TurboJet / Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense 

• AC/DC Netzteil 

• Controller mit USB- und Audio-Stecker zum Anschluss an den PC 

• Installations-CD 

• Benutzerhandbuch 

 

HARDWARE-ANFORDERUNGEN 

• PC-kompatibler Computer 

• OS Windows® 10, 8.1, 8, 7/Windows Vista®/Windows XP 

• Freier USB-Eingang 

• 64 MB RAM-Speicher 

• 32 MB freier Festplattenspeicherplatz 

• CD / DVD-ROM-Laufwerk 

• Internetverbindung zum Herunterladen von Software-Updates  

Gametrix KW-908 Jetseat TurboJet                 Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense 
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2. MONTAGE- & INSTALLATIONSANLEITUNG 

A. SITZAUFLAGE AM STUHL ANBRINGEN 

Die Gaming Vibrations-Sitzauflage sollte an einem weich 

gepolsterten Stuhl angebracht werden. Man kann die 

Sitzauflage mit bis zu drei Gurten befestigen. Die hinteren und 

unteren Gurte werden wie in der Abbildung gezeigt befestigt. 

Der untere Gurt wird unter dem Stuhl angebracht, um die 

Sitzfläche zu fixieren. Vergewissern Sie sich dann, dass die 

Gurte sich nicht lösen und dass das Pad nicht von der 

Sitzfläche rutscht. 

 

 

 

 

 

  

 

B. AC/DC-NETZADAPTER ANSCHLIESSEN 

Stecken Sie den AC-Adapter in den runden Gegenstecker (kleiner) der 

Gaming Vibrations-Sitzauflage. Man muss den Netzstecker für eine 

zuverlässige Fixierung fest in den Stecker stecken. Stecken Sie dann 

den Netzadapter in eine Steckdose. 

 

 

C. CONTROLLER ANSCHLIESSEN 

Verbinden Sie den Rundsteckverbinder des Controllers 

(größere Größe) mit dem Gegenstecker der Gaming 

Vibrations-Sitzauflage und schließen Sie ihn dann an 

einen USB-Eingang an Ihrem Computer an. Stellen Sie 

den Schalter (5 – Siehe Beschreibung auf der nächsten 

Seite) auf „ON“. Warten Sie 1-2 Minuten, während 

Windows einen Gerätetreiber installiert.  
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BESCHREIBUNG DES CONTROLLERS 

1. Anschluss für die Verbindung des Controllers mit der Gaming Vibrations-Sitzauflage 

2. USB-Stecker zum Anschluss an den PC 

3. Audio-Anschluss für die Verbindung mit Ihren Kopfhörern/Lautsprechern 

4. Klinkenstecker für den Audioausgang der Soundkarte 

5. ON / OFF Hauptschalter 

6. Regler für die Vibrationsstärke (für Sound-Capture-Modus und die Option „manuelle Steue-

rung“ in der Anwendung „JetSeat Control Panel“) 

 

D. SOFTWARE INSTALLIEREN 

Installieren Sie das JetSeat Kontrollpanel und die Firmware mithilfe der Installations-CD. Die 

Software kann auch auf www.gametrix.eu heruntergeladen werden. Nach der Installation auf 

Ihrem Computer werden Sie 2 Anwendungen zur Verfügung haben: 

▪ "JetSeat Control Panel"- die Hauptkontrollanwendung 
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxControlPanel.exe)  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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BESCHREIBUNG DES JETSEAT KONTROLLPANELS 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zurücksetzen der aktuellen Einstellungen 

2. Alle Parameter auf die Standardeinstellungen zurücksetzen 

3. Änderungen übernehmen und speichern 

4. Die Testschnittstelle der Gaming Vibrations-Sitzauflage 

5. Anwendung beenden 

6. Der aktuelle Verbindungsstatus der Gaming Vibrations-Sitzauflage 

7. Auswahl des Feedback-Modus – durch die Audioausgangsbuchse (Sound) oder „Force Feed-

back“ Effekte (USB) 

8. Vibrationsintensität kann programmgesteuert oder auf der Fernbedienung eingestellt werden 

(siehe „manuelle Steuerung“), für verschiedene Vibrationsmodi 

9. Gametrix Logo für die Aktivierung der Vibrationen durch „Force Feedback“ Effekte, siehe Vor-

gehensweise A) auf der nächsten Seite 

10. Logo des Spiels – Sektion zur Aktivierung des Bonuscodes 

▪ "JetSeat Massage" - Anwendung mit einfachen Massageprogrammen 
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxMassage.exe) 

Die Gaming Vibrations-Sitzauflage kann jetzt benutzt werden.  

5 

4 

1 

2 

3 

9 6 

6 

10 

7 

8 



 

 

DE Gametrix JetSeat Bedienungsanleitung 

5 

3.   AKTIVIERUNG DER FEEDBACK-MODI 

A) FORCE-FEEDBACK EFFEKTE-MODUS 

Die Voraussetzung ist, dass das ausgewählte Spiel die Force Feedback-Effekte für Gaming-

Geräte unterstützt. 

1. Öffnen Sie das Programm „JetSeat Kontrollpanel“. Halten Sie die Strg- und Shift-Tasten 

gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Gametrix Logo am Anfang des 

Programms. 

2. Der „Alternative mode“-Text wird anstelle des Logos erscheinen. Das Kontrollkästchen muss 

angehakt werden. Klicken Sie dann im Menü auf „Anwenden“, um die Einstellungen zu 

speichern. 

3. Die Systemerkennung der Gaming Vibrations-Sitzauflage als „GTX JetSeat“-Gerät 

verschwindet und die neue Erkennung als ein zweiachsiger Fahrer „GTX JetSeat“ wird 

erscheinen. 

4. Achten Sie darauf, dass der Sound-Capture-Modus ausgeschaltet ist (andernfalls wird die 

Sitzauflage zwei Quellen zufolge gleichzeitig vibrieren). 

5. Passen Sie das Gaming-Gerät „GTX JetSeat“ als eine Quelle für „Force Feedback“ Effekte 

in Ihrem Spiel an. 

Die detaillierte Vorgehensweise zur Aktivierung des Vibrationsmodus entsprechend der „Force 

Feedback“ Effekte für einzelne Spiele finden Sie in dem Bereich „Support“ auf www.gametrix.eu. 

Diese Art von Feedback ist möglicherweise nicht bei Computerspielen verfügbar, die „Force 

Feedback“ Effekte unterstützen. 

B) SOUND-CAPTURE-MODUS 

Damit Ihre Gaming Vibrations-Sitzauflage auf die Geräusche von Computerspielen reagiert, 

müssen Sie diese Schritte befolgen: 

1. Öffnen Sie das Programm „JetSeat Kontrollpanel“ und wählen Sie den Sound-Modus aus. 

2. Verbinden Sie die 3,5mm-Klinke (4) mit der Audioausgangskarte (grün und gelb – Line-Out 

– die Front-Lautsprecher / Kopfhörer). 

3. Schließen Sie Ihre Kopfhörer oder Lautsprecher an den Audio-Anschluss (3) der Gaming 

Vibrations-Sitzauflage an. Andernfalls gibt es keine Sounds wider. 

4. Stellen Sie die Lautstärke in der Windows-Taskleiste auf mindestens 50% des Maximalwerts 

ein. 
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5. Stellen Sie die Lautstärke der Geräusche in Ihrem Spiel so hoch wie möglich ein. 

6. Schalten Sie die Hintergrundmusik im Spiel aus oder reduzieren Sie sie auf ein Minimum. 

7. Stellen Sie den Lautstärkeregler Ihrer Kopfhörer oder Lautsprecher nach Belieben ein. 

8. Passen Sie die Stärke der Vibrationen an, indem Sie den Controller verwenden (6). 

ACHTUNG 

Der Sound-Capture-Modus funktioniert nicht, wenn Sie ein USB-Headset (USB-Kopfhörer) 

verwenden. Um den größtmöglichen Nutzen aus dem Sound-Capture-Modus zu ziehen, ist es 

empfehlenswert, herkömmliche Computerlautsprecher oder Kopfhörer mit Lautstärkeregler zu 

verwenden. 

C) FORCE-FEEDBACK EFFEKTE BEI VERWENDUNG VON DRITTANBIETER-

SOFTWARE 

Bitte besuchen Sie www.gametrix.eu für mehr Informationen über diesen Modus. 

4. WICHTIGE INFORMATIONEN 

SOFTWARE UPDATES 

Die Software der Gametrix-Produkte wird ständig verbessert, die neuesten Versionen sind auf 

www.gametrix.eu verfügbar. 

SICHERHEITSMASSNAHMEN 

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Es ist für die Verwendung durch Erwachsene konzipiert. 

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 

Überprüfen Sie nach Erhalt des Produktes seine Vollständigkeit, und dass keine Bauteile fehlen. 

Wenn das Produkt bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt geliefert wurde, lassen Sie es 

zunächst 3 Stunden lang in einem warmen Zimmer (16 – 25°C) warm werden. Schützen Sie das 

Produkt vor Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und setzen Sie es nicht extremen Temperaturen und 

mechanischer Belastung aus. Normale Temperaturen für die Lagerung und die Verwendung des 

Produktes liegen zwischen +5°C und +40°C, ohne Kondensation. 

Wenn Sie die Gaming Vibrations-Auflage längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte den 

AC/DC-Netzadapter aus der Steckdose. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Sie 

setzen sich dem Risiko eines elektrischen Schlags aus, wenn es an das Stromnetz 

angeschlossen ist. Darüber hinaus enthält dieses Produkt keine Teile, die man separat reparieren 

müsste. Bei Fragen bezüglich der Wartung oder des Austausches eines defekten Produkts 

kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer. 
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GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN 

Das Unternehmen - Tomáš Jandečka, Martinov 278, Záryby, 27713, ID: 02642301, Tschechien, 

garantiert, dass das vom Kunden erworbene Produkt frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern 

ist, und dass diese Garantie 24 Monate ab Kaufdatum der Ware gültig ist. Wenn ein 

Verarbeitungs- oder Materialfehler innerhalb der Gewährleistungszeit auftritt, dann kann der 

Kunde das Produkt an den Händler zurücksenden, von dem er das Produkt gekauft hat. Während 

der Gewährleistungszeit wird der Verkäufer das defekte Produkt reparieren oder ersetzen, sofern 

der Nutzer die Vorschriften für Lagerung, Betrieb und Sicherheit eingehalten hat. 

TECHNISCHER SUPPORT 
Wenn Sie irgendwelche Probleme mit unserem Produkt haben, besuchen Sie bitte unsere 

Webseite www.gametrix.eu. In dem Bereich „Support“ finden Sie alle Informationen, die bei der 

Fehlersuche bei Problemen mit dem Produkt helfen können. 

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
 Der Importeur in die Europäische Union - Tomáš Jandečka, Martinov 278, 

Záryby, 27713, Firma Reg. Nr. 02642301, Tschechien, erklärt hiermit, dass das 

Produkt Gametrix KW-908 JetSeat TurboJet den grundlegenden Anforderungen 

und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/95 / EG (NN) 

2004/108 / EG (EMV) und 2011/65 / EU (RoHS2) entspricht, und dass das Produkt Gametrix 

KW-901 Jet Seat LiveSense den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten 

Bestimmungen der Richtlinie 2006/95 / EG (LV) 2004/108 / EG (EMV) und 2011/65 / EU (RoHS2) 

entspricht. 

Die vollständige Konformitätserklärung für jedes Produkt steht auf folgenden Webadressen zur 

Verfügung: 

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-908TurboJet.pdf 

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-901JetSeat.pdf 

 

UMWELTSCHUTZ 

Das gebrauchte Produkt (Elektro- und Elektronikprodukte) darf nicht mit dem 

Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie diese Produkte für eine 

ordnungsgemäße Aufbereitung, Verwertung und für das Recycling bitte zu 

ausgewiesenen Sammelstellen, wo sie kostenlos angenommen werden. 

Alternativ können Sie Ihr Produkt in manchen Ländern möglicherweise bei 

Ihrem örtlichen Händler zurückgeben, wenn Sie dort ein gleichwertiges neues 

Produkt kaufen. 

IMPORTEUR IN DIE EUROPÄISCHE UNION 

www.gametrix.eu 
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Bez předchozího písemného souhlasu společnosti – Tomáš Jandečka, IČ: 02642301, 
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1. ÚVODNÍ INFORMACE 
Vážený uživateli, 

gratulujeme Vám k zakoupení herní vibrační podložky Gametrix JetSeat, určené pro PC 

platformu. Pevně věříme, že si s tímto produktem od společnosti Gametrix užijete spoustu 

zábavy při jeho používání! 

Aktuální verzi tohoto návodu je možné stáhnout na webové stránce www.gametrix.cz.  

                     

 

 

OBSAH BALENÍ 

• Gametrix KW-908 JetSeat TurboJet / Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense 

• Zdroj napájení 

• Ovladač s USB a audio konektory pro připojení k PC 

• Instalační CD se softwarem 

• Návod k použití 

 

HARDWAROVÉ POŽADAVKY 

• PC kompatibilní počítač 

• OS Windows® 10, 8.1, 8, 7/Windows Vista®/Windows XP 

• Dostupný port USB 

• 64 MB paměť RAM 

• 32 MB volného místa na pevném disku  

• Optická mechanika CD / DVD ROM  

• Připojení k internetu pro stažení aktualizací softwaru   

Gametrix KW-908 Jetseat TurboJet                 Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense 
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2. POSTUP SESTAVENÍ A INSTALACE 

A. UPEVNĚTE PODLOŽKU K ŽIDLI 

Herní vibrační podložka by měla být upevněna k židli 

s měkkým polstrováním. Upevnit podložku lze až třemi 

popruhy. Zadní a horní popruh se ručně stáhne tak, jak je 

ukázáno na obrázku. Spodní pás je třeba sepnout pod židlí. 

Následně se ujistěte, že se popruhy neuvolňují a podložka 

nesklouzává z povrchu židle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PŘIPOJTE NAPÁJECÍ ADAPTÉR 

Konektor napájecího adaptéru zapojte do protikusu kulatého konektoru 

(menších rozměrů) herní vibrační podložky. Je nutné, aby konektory 

byly pevně spojeny. Napájecí adaptér následně připojte do zásuvky 

elektrické sítě. 

 

 

 

C. ZAPOJTE OVLADAČ 

Přiložený ovladač zapojte kulatým konektorem (větších 

rozměrů) prvně do protikusu konektoru herní vibrační 

podložky, a pak do USB portu vašeho počítače. 

Přepněte tlačítko (5 - viz popis na další straně) na „ON“. 

Čekejte 1-2 minuty, než systém Windows nainstaluje 

ovladač zařízení.   
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POPIS PRVKŮ OVLADAČE 

1. Konektor pro připojení ovladače k herní vibrační podložce 

2. USB konektor pro připojení k PC 

3. Konektor pro zapojení vašich sluchátek / reproduktorů 

4. Konektor pro připojení k audio výstupu zvukové karty 

5. Tlačítko zapnutí/vypnutí herní vibrační podložky 

6. Regulátor intenzity vibrací (pro režim zpětné odezvy podle zvuku a volby „manual control“ 

v programu „JetSeat Control Panel“) 

 

D. NAINSTALUJTE SOFTWARE 

Nainstalujte ovládací program a také firmware z instalačního disku, který vložte do vaší CD/DVD-

ROM mechaniky. Software lze rovněž stáhnout na www.gametrix.cz. Po nainstalování budou ve 

vašem počítači k dispozici 2 programy: 

▪ „JetSeat Control Panel“- hlavní ovládací aplikace 
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxControlPanel.exe)  

  

1 

2 

3 

4 

5 
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POPIS PRVKŮ PROGRAMU JETSEAT CONTROL PANEL 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Resetování aktuálního nastavení 

2. Vrácení všech parametrů do továrního nastavení 

3. Aplikování a uložení změn 

4. Testovací rozhraní vibrační podložky 

5. Ukončení programu 

6. Aktuální stav připojení herní vibrační podložky 

7. Zvolení módu zpětné odezvy – přes výstupní audio konektor (Sound) nebo „force-feedback“ 

efekty (USB) 

8. Intenzita vibrací lze nastavit programově či regulátorem na ovladači (zaškrtnutím režimu „ma-

nual control“) pro jednotlivé módy vibrací 

9. Logo Gametrix pro aktivaci vibrací podle „force-feedback“ efektů, viz postup A) na další straně 

10. Logo hry – sekce pro aktivování bonusového kódu 

▪ „JetSeat Massage“ - aplikace s jednoduchými masážní programy 
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxMassage.exe) 

Herní vibrační podložka je nyní připravena ke své funkci.  

5 

4 
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3. AKTIVACE MÓDŮ ZPĚTNÉ ODEZVY 

A) MÓD ZPĚTNÉ ODEZVY PODLE „FORCE-FEEDBACK“ EFEKTŮ 

Podmínkou je, aby zvolená hra podporovala „force feedback“ efekty u herních zařízení. 

1. Otevřete program „JetSeat Control Panel“. Stiskněte najednou klávesy Ctrl a Shift a klepněte 

levým tlačítkem myši na logo Gametrix v horní části programu. 

2. Namísto loga se zobrazí možnost „Alternative mode“ s políčkem, které musí být zaškrtnuté. 

Poté klikněte na tlačítko „Apply“ v menu, aby se vaše nastavení uložilo. 

3. Rozpoznání herní vibrační podložky systémem jako zařízení „GTX JetSeat“ zmizí a objeví se 

nové detekování jako herní dvouosý ovladač „GTX JetSeat“. 

4. Ujistěte se, že režim snímání vibrací podle zvuku je vypnutý (jinak bude podložka vibrovat 

podle dvou zdrojů současně). 

5. Ve vaší hře nastavte herní zařízení „GTX JetSeat“ jako zdroj „force-feedback“ efektů. 

 

Detailní postup k aktivaci režimu vibrací dle „force-feedback“ efektů u jednotlivých her naleznete 

v sekci „Podpora“ na www.gametrix.cz. 

Tento typ zpětné odezvy však nemusí být k dispozici i u počítačových her, které „force-feedback“ 

efekty podporují. 

B) MÓD ZPĚTNÉ ODEZVY PODLE SNÍMÁNÍ ZVUKŮ 

Chcete-li aby Vaše herní vibrační podložka reagovala na zvuky z počítačových her, je třeba 

postupovat dle těchto kroků: 

1. Otevřete program „JetSeat Control Panel“ a zvolte mód Sound. 

2. Připojte 3,5 mm konektor (4) na audio výstup zvukové karty (žlutozelený - linkový výstup - 

přední reproduktory/sluchátka). 

3. Spojte konektor vašich sluchátek nebo reproduktorů s audio konektorem (3) herní vibrační 

podložky. V opačném případě by nevydávalo vaše zařízení žádný zvuk. 

4. V systémové liště Windows upravte hlasitost na min. 50 % až maximální hodnotu. 

5. Nastavte hlasitost zvuků ve vaší hře na maximum. 

6. Vypněte hudbu na pozadí hry, nebo ji snižte na minimum.  
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7. Zvuk ve sluchátkách nebo reproduktorech pomocí ovládání hlasitosti nastavte podle svého 

uvážení. 

8. Sílu vibrací dále upravte pomocí kolečka ovladače (6). 

UPOZORNĚNÍ 

Mód zpětné odezvy podle snímání zvuku nebude fungovat, pokud používáte sluchátka (headset) 

s konektorem USB. Doporučujeme používat běžné počítačové reproduktory nebo sluchátka, 

které mají ovládání hlasitosti a připojení 3,5 mm jack. 

 

 

4. DŮLEŽITÉ INFORMACE 

AKTUALIZACE SOFTWARU 
Software herních vibračních podložek se neustále zlepšuje, nejnovější verze jsou dostupné na 

webu www.gametrix.cz. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Toto zařízení není hračka. Je určené pro použití dospělými osobami. Uchovávejte jej mimo 

dosahu dětí. 

Po obdržení výrobku zkontrolujte jeho úplnost, a zda žádné volné součástky nechybí. Pokud byl 

výrobek dodán při teplotě pod bodem mrazu, nechte jej nejprve zahřát v teplé místnosti (16-25 

°С) po dobu 3 hodin. Chraňte produkt před vlhkostí, tekutinami a nevystavujte jej vysokým 

teplotám a mechanickým zatížením. Běžná teplota pro skladování a používání výrobku je +5 °C 

až +40 °C, bez kondenzace. 

Pokud nebudete herní vibrační podložku delší dobu používat, vypojte napájecí adaptér ze 

zásuvky elektrické sítě. 

Neotevírejte výrobek. Vystavujete se nebezpečí zasažení elektrickým proudem při jeho zapojení 

do elektrické sítě. Navíc tento výrobek neobsahuje žádné díly, které by bylo potřeba samostatně 

opravit. V případě dotazů týkajících se údržby nebo nahrazení vadného výrobku, kontaktujte 

prodejce. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
Společnost - Tomáš Jandečka, Martinov 278, Záryby, 27713, IČ: 02642301 ručí za to, že výrobek 

zakoupený zákazníkem je zhotoven bez závad na zpracování a materiálu a tato záruka platí 24 

měsíců od data pořízení výrobku zákazníkem. Pokud se v průběhu této záruční doby objeví 

defekt na zpracování nebo materiálu, zákazník musí výrobek vrátit prodejci, u kterého výrobek 



 

 

CZ Uživatelská příručka Gametrix JetSeat 

7 

zakoupil. V průběhu záruční doby prodejce opraví nebo nahradí rozbité části výrobku za 

předpokladu, že uživatel splnil pravidla skladování, provozu a bezpečnostní požadavky.  

TECHNICKÁ PODPORA 
Pokud budete mít jakékoliv problémy s naším výrobkem, navštivte naše webové stránky 

www.gametrix.cz. V sekci „Podpora“ jsou poskytnuty veškeré informace, které vám mohou 

pomoct při řešení potíží s výrobkem.  

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Dovozce do Evropské Unie - Tomáš Jandečka, Martinov 278, Záryby, 27713, 

tímto prohlašuje, že výrobek Gametrix KW-908 Jet Seat TurboJet je ve shodě 

se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 

2006/95/ES (NN), 2004/108/ES (EMC) a 2011/65/EU (RoHS2) a výrobek 

Gametrix KW-901 Jet Seat LiveSense je ve shodě se základními požadavky a dalšími 

příslušnými ustanoveními směrnice 2006/95/ES (NN), 2004/108/ES (EMC) a 2011/65/EU 

(RoHS2).  

Plné znění prohlášení o shodě pro jednotlivé produkty je k dispozici na webových adresách: 

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-908TurboJet.pdf 

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-901JetSeat.pdf 

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Výrobek (elektrické nebo elektronické zařízení) nevyhazujte do komunálního 

odpadu! Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená 

sběrná místa, kde budou zdarma přijata. Alternativně v některých zemích 

můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového 

produktu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 

sběrného místa. 

DOVOZCE DO ČESKÉ REPUBLIKY 

www.gametrix.cz 
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Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti - Tomáš Jandečka, IČO: 

02642301, Martinov 278, Záryby, 27713, Česká republika, nesmie byť žiadna časť tohto 

návodu reprodukovaná, distribuovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme 

alebo akýmikoľvek elektronickými alebo mechanickými prostriedkami, a to vrátane 

fotokópií, zaznamenávanie a uchovávanie na akomkoľvek pamäťovom médiu alebo 

systému pre zdieľanie informácií. 
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1. ÚVODNÉ INFORMÁCIE 
Vážený používateľ, 

gratulujeme Vám k zakúpeniu hernej vibračnej podložky Gametrix JetSeat, určené pre PC 

platformu. Pevne veríme, že si s týmto produktom od spoločnosti Gametrix užijete veľa 

zábavy pri jeho používaní! 

Aktuálnu verziu tejto příručky je možné stiahnuť na webovej stránke www.gametrix.sk.  

                     

 

OBSAH BALENIA 

• Gametrix KW-908 JetSeat TurboJet / Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense 

• Zdroj napájania  

• Ovládač s USB a audio konektory pre pripojenie k PC 

• Inštalačné CD so softvérom  

• Návod na použitie 

 

HARDVÉROVÉ POŽIADAVKY 

• PC kompatibilný počítač 

• OS Windows® 10, 8.1, 8, 7/Windows Vista®/Windows XP 

• Dostupný port USB 

• 64 MB pamäť RAM  

• 32 MB voľného miesta na pevnom disku  

• Optická mechanika CD / DVD ROM  

• Pripojenie k internetu pre stiahnutie aktualizácií softvéru  

Gametrix KW-908 Jetseat TurboJet                 Gametrix KW-901 JetSeat LiveSense 
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2. POSTUP ZOSTAVENÍ A INŠTALÁCIE 

A. UPEVNITE PODLOŽKU K STOLIČKE 

Herná vibračná podložka by mala byť upevnená k stoličke s 

mäkkým polstrovaním. Upevniť podložku možno až tromi 

popruhmi. Zadný a horný popruh sa ručne stiahne tak, ako je 

ukázané na obrázku. Spodný pás je potrebné zopnúť pod 

stoličkou. Následne sa uistite, že sa popruhy neuvoľňujú a 

podložka nekĺže z povrchu stoličky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PRIPOJTE SIEŤOVÝ ADAPTÉR 

Konektor napájacieho adaptéra zapojte do protikusu okrúhleho 

konektora (menších rozmerov)  hernej vibračnej podložky. Je nutné, 

aby boli konektory pevne spojené. Napájací adaptér následne pripojte 

do zásuvky elektrickej siete. 

 

 

 

C. ZAPOJTE OVLADAČ 

Priložený ovládač zapojte okrúhlym konektorom 

(väčších rozmerov) prvýkrát do protikusu konektora 

hernej vibračnej podložky, a potom do USB portu 

Vášho počítača. Prepnite tlačidlo (5 - viď popis na 

ďalšej strane) na "ON". Počkajte 1-2 minúty, kým 

systém Windows nainštaluje ovládač zariadenia  
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POPIS PRVKOV OVLÁDAČE 

1. Konektor pre pripojenie ovládača k vibračnej podložke 

2. USB konektor pre pripojenie k PC 

3. Konektor pre zapojenie vašich slúchadiel / reproduktorov 

4. Konektor pre pripojenie k audio výstupu zvukovej karty  

5. Tlačidlo zapnutia / vypnutia vibračnej podložky  

6. Regulátor intenzity vibrácií (pre režim spätnej odozvy podľa zvuku a voľby "manual control" v 

programe "JetSeat Control Panel") 

 

D. NAINŠTALUJTE SOFTVÉR 

Nainštalujte ovládací program a tiež firmware z inštalačného disku, ktorý vložte do vašej 

CD/DVD-ROM mechaniky. Softvér možno tiež stiahnuť na www.gametrix.sk. Po nainštalovaní 

budú vo vašom počítači k dispozícii 2 programy: 

▪ „JetSeat Control Panel“- hlavná ovládacie aplikácie 
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxControlPanel.exe)  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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POPIS PRVKOV PROGRAMU JETSEAT CONTROL PANEL 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Resetovanie aktuálneho nastavenia 

2. Vrátenie všetkých parametrov do továrenského nastavenia 

3. Aplikovanie a uloženie zmien 

4. Testovacie rozhranie vibračné podložky 

5. Ukončenie programu 

6. Aktuálny stav pripojenia hernej vibračnej podložky 

7. Zvolenie módu spätnej odozvy – cez výstupný audio konektor (Sound) alebo „force-feedback“ 

efekty (USB) 

8. Intenzitu vibrácií je možné nastaviť programovo či regulátorom na ovládači (zaškrtnutím režime 

"manual control") pre jednotlivé módy vibrácií 

9. Logo Gametrix pre aktiváciu vibrácií podľa „force-feedback“ efektov, pozri postup A) na ďalšej 

strane 

10. Logo hry - sekcia pre aktivovanie bonusového kódu 

▪ „JetSeat Massage“ - aplikácie s jednoduchými masážnými programy 
(C:\ProgramFiles\Gametrix\ControlPanel\gtxMassage.exe) 

Herná vibračná podložka je teraz pripravená k svojej funkcii.  

5 

4 

1 

2 

3 

9 6 

6 

10 

7 

8 
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3. AKTIVÁCIA MÓDOV SPÄTNEJ ODOZVY 

A) MÓD SPÄTNEJ ODOZVY PODĽA "FORCE-FEEDBACK" EFEKTOV 

Podmienkou je, aby zvolená hra podporovala „force feedback“ efekty u herných zariadení. 

1. Otvorte program "JetSeat Control Panel", stlačte naraz klávesy Ctrl a Shift a kliknite ľavým 

tlačidlom myši na logo Gametrix v hornej časti programu. 

2. Namiesto loga sa zobrazí možnosť „Alternative mode“ s políčkom, ktoré musia byť zaškrtnuté. 

Potom kliknite na tlačidlo "Apply" v menu, aby sa vaše nastavenia uložilo. 

3. Rozpoznanie hernej vibračnej podložky systémom ako zariadenie "GTX JetSeat" zmizne a 

objaví sa nové detekovanie ako herný dvojosý ovládač "GTX JetSeat". 

4. Uistite sa, že režim snímania vibrácií podľa zvuku je vypnutý (inak bude podložka vibrovať z 

dvoch zdrojov súčasne). 

5. Vo vašej hre nastavte herné zariadenia "GTX JetSeat" ako zdroj "force-feedback" efektov. 

Detailný postup na aktiváciu režimu vibrácií podľa Force Feedback efektov u jednotlivých hier 

nájdete v sekcii "Podpora" na www.gametrix.sk. 

Tento typ spätnej odozvy však nemusí byť k dispozícii aj u počítačových hier, ktoré "force-

feedback" efekty podporujú. 

 

B) MÓD SPÄTNEJ ODOZVY PODĽA SNÍMANIE ZVUKU 

Ak chcete, aby Vaša herná vibračná podložka reagovala na zvuky z počítačových hier, je 

potrebné postupovať podľa týchto krokov: 

1. Otvorte program "JetSeat Control Panel" a zvoľte mód Sound. 

2. Pripojte 3,5 mm konektor (4) na audio výstup zvukovej karty (žltozelený - linkový výstup - 

predné reproduktory / slúchadlá). 

3. Spojte konektor Vašich slúchadiel alebo reproduktorov s audio konektorom (3) hernej 

vibračnej podložky. V opačnom prípade by nevydávalo vaše zariadenie žiadny zvuk. 

4. V systémovej lište Windows upravte hlasitosť na min. 50 % až maximálnu hodnotu. 

5. Nastavte hlasitosť zvukov vo vašej hre na maximum. 

6. Vypnite hudbu na pozadí hry, alebo ju znížte na minimum. 
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7. Zvuk v slúchadlách alebo reproduktoroch pomocou ovládania hlasitosti nastavte podľa 

svojho uváženia. 

8. Silu vibrácií ďalej upravte pomocou kolieska ovládača (6). 

UPOZORNENIE 

Mód spätnej odozvy podľa snímania zvuku nebude fungovať, ak používate slúchadlá (headset) 

s konektorom USB. Ak chcete získať maximálny úžitok z režimu snímania zvuku, odporúčame 

používať bežné počítačové reproduktory alebo slúchadlá, ktoré majú ovládanie hlasitosti a 

pripojenie 3,5 mm jack. 

 

 

4. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU 
Softvér herných vibračných podložiek sa neustále zlepšuje, najnovšie verzie sú dostupné na 

webe www.gametrix.sk. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Toto zariadenie nie je hračka. Je určené pre použitie dospelými osobami. Uchovávajte ho mimo 

dosahu detí. 

Po obdržaní výrobku skontrolujte jeho úplnosť, a či žiadne voľné súčiastky nechýba. Ak bol 

výrobok dodaný pri teplote pod bodom mrazu, nechajte ho najprv zohriať v teplej miestnosti (16-

25 °С) po dobu 3 hodín. Chráňte produkt pred vlhkosťou, tekutinami a nevystavujte ho vysokým 

teplotám a mechanickým zaťažením. Bežná teplota pre skladovanie a používanie výrobku je +5 

°C až +40 °C, bez kondenzácie. 

Ak nebudete hernú vibračnú podložku dlhšiu dobu používať, odpojte jej napájací adaptér zo 

zásuvky elektrickej siete. 

Neotvárajte výrobok. Vystavujete sa riziku zásahu elektrickým prúdom pri jeho zapojení do 

elektrickej siete. Navyše tento výrobok neobsahuje žiadne diely, ktoré by bolo potrebné 

samostatne opraviť. V prípade otázok týkajúcich sa údržby alebo nahradenie chybného výrobku, 

kontaktujte predajcu. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
Spoločnosť - Tomáš Jandečka, Martinov 278, Záryby, 27713, IČO: 02642301 ručí za to, že 

výrobok zakúpený zákazníkom je zhotovený bez závad na spracovanie a materiálu a táto záruka 

platí 24 mesiacov od dátumu obstarania výrobku zákazníkom. 
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Ak sa v priebehu tejto záručnej doby objaví defekt na spracovanie alebo materiálu, zákazník musí 

výrobok vrátiť predajcovi, u ktorého výrobok zakúpil. V priebehu záručnej doby predajca opraví 

alebo nahradí rozbité časti výrobku za predpokladu, že užívateľ splnil pravidlá skladovania, 

prevádzky a bezpečnostné požiadavky. 

TECHNICKÁ PODPORA 
Ak budete mať akékoľvek problémy s naším výrobkom, navštívte naše webové stránky 

www.gametrix.sk. V sekcii "Podpora" sú poskytnuté všetky informácie, ktoré vám môžu pomôcť 

pri riešení problémov s produktom. 

CE VYHLÁSENIE O ZHODE 

Dovozca do Európskej únie - Tomáš Jandečka, Martinov 278, Záryby, 27713, 

Čtýmto vyhlasuje, že výrobok Gametrix KW-908 Jet Seat TurboJet je v zhode 

so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 

2006/95/ES (NN), 2004/108/ES (EMC) a 2011/65/EU (RoHS2) a výrobok 

Gametrix KW-901 Jet Seat LiveSense je ve shodě se základními požadavky a dalšími 

příslušnými ustanoveními směrnice 2006/95/ES (NN), 2004/108/ES (EMC) a 2011/65/EU 

(RoHS2). 

Plné znenie vyhlásenia o zhode pre jednotlivé produkty je k dispozícii na webových adresách: 

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-908TurboJet.pdf 

https://www.gametrix.eu/CE_Gametrix_KW-901JetSeat.pdf 

 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie) nevyhadzujte do 

komunálneho odpadu! Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu, odvezte 

prosím tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú zdarma prijaté. 

Alternatívne v niektorých krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu 

predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Ďalšie podrobnosti si 

vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. 

DOVOZCA DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

www.gametrix.sk 



www.gametrix.eu
www.gametrix.fr
www.gametrix.cz
www.gametrix.sk
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