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1. INTRODUCTORY INFORMATION 
Dear User, 

congratulations on purchasing your gaming vibration pad Gametrix JetSeat designed for 
a 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 
 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  
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2. ASSEMBLY & INSTALLATION INSTRUCTIONS 
A. ATTACH THE PAD TO THE CHAIR 

Gaming vibration pad should be attached to a 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 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 plug it to any 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. Main connector for plugging into the gaming vibration pad 
2. USB plug for connection to PC 
3. Audio connector 
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 at www.gametrix.cz. After the installation 2 applications become available: 

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

  

1 

2 

3 
4 

5 

6 
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DESCRIPTION OF THE JETSEAT CONTROL PANEL 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Reset current settings 
2. Return all parameters to default settings 
3. Apply and save all the changes 
4. The test interface of gaming vibration pad 
5. Quit the application 
6. Current connection status of gaming vibration pad 
7. Selection of the feedback mode - through 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 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 

In order to make this mode functional, the chosen 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 "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 biaxial 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. 

Please note that this type of feedback may not be available at computer games supporting 
"force-feedback" effects. 

B) SOUND CAPTURE MODE 

To make your gaming vibration pad respond to sounds of computer games, 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 an 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. 

 

 

 

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 children. 

After receiving the product, please make sure no parts are missing. If the product was supplied 
at a temperature below freezing, allow it to warm up first in (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, 
please contact your dealer. 

WARRANTY CONDITIONS 
Company – TOMÁŠ JANDEČKA (ID: 02642301), Martinov 278, Záryby, 27713, Czech Republic 
warrants the product purchased by the customer is made free from defects in workmanship and 
materials, and this warranty is valid for 24 months from the date of purchase. 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 
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seller will repair or replace the broken product, if 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. You may 
find all the information concerning troubleshooting in the SUPPORT section. 

CE DECLARATION OF CONFORMITY 

Importer to the European Union - TOMÁŠ JANDEČKA (ID: 02642301), 
Martinov 278, Záryby, 27713, Czech Republic herewith declares 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 links bellow: 

http://www.gametrix.cz/user/upload/Dokumenty/shoda_en_Gametrix_KW-908TurboJet.pdf 
http://www.gametrix.cz/user/upload/Dokumenty/shoda_en_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 are 
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 

 
CZ 

Uživatelská příručka 
Gametrix JetSeat 

 
OBSAH 

 
1. ÚVODNÍ INFORMACE .................................................................................... 1 
2. POSTUP SESTAVENÍ A INSTALACE ............................................................ 2 
3. AKTIVACE MÓDŮ ZPĚTNÉ ODEZVY ............................................................ 5 
4. DŮLEŽITÉ INFORMACE ................................................................................. 6 

 
Bez předchozího písemného souhlasu společnosti – Tomáš Jandečka, Martinov 278, 
Záryby, 27713, IČ: 02642301 nesmí být žádná část tohoto návodu reprodukována, 
distribuována, překládána nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv 
elektronickými nebo mechanickými prostředky, a to včetně fotokopií, zaznamenávání a 
uchovávání na jakémkoliv paměťovém médiu nebo systému pro sdílení informací. 
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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 
 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   
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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 níže) 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)  
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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) níže  
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.  
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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 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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6. Zvuk ve sluchátkách nebo reproduktorech pomocí ovládání hlasitosti nastavte podle svého 
uvážení. 

7. 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 
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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 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: 
http://www.gametrix.cz/user/upload/Dokumenty/shoda_cz_Gametrix_KW-908TurboJet.pdf 
http://www.gametrix.cz/user/upload/Dokumenty/shoda_cz_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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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.cz.  

 

 

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   
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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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 Pripojenie k internetu pre stiahnutie aktualizácií softvéru   
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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.cz. 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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6 
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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.cz. 

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.cz. 

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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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.cz. 

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.cz. 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: 
http://www.gametrix.cz/user/upload/Dokumenty/shoda_cz_Gametrix_KW-908TurboJet.pdf 
http://www.gametrix.cz/user/upload/Dokumenty/shoda_cz_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.cz 


