
MULTI TAP pro PLAYSTATION 2

Funkce multi tap této stanice je funkční v okamžiku, kdy na čelním panelu svítí červené LED. Toto indikuje, že je stanice v herním 
módu. Pokud červená LED nesvítí, je stanice v módu DVD, který je určen k přehrávání DVD filmů. K přepínání těchto módů použijte 
přiložené dálkové ovládání, na kterém stiskněte oranžové tlačítko G/R.

MULTI TAP pro PLAYSTATION 2
Multi tap umožnuje hru více hráčů pouze tehdy, když používáte software u něhož je tato funkce zmíněna na obalu. Některá zařízení, jako např. 
světelné pistole, nemusí fungovat zapojené přes multi tap zařízení.

Zapojení
Multi tap musí být zapojen do konzole Playstation 2 pouze tehdy, kdy je vypnutá.
NEZAPOJUJTE MULTI TAP ZAŘÍZENÍ DO PLAYSTATION 2 KDYŽ JE KONZOLE ZAPNUTÁ!

Pro 3-5 hráčů (ilustrace A)
1. Zapojte konektor zařízení Multi tap do portu Player 1 na vaší Playstation 2 konzoli.
2. Zapojte vaše ovladače do portů v následujícím pořadí: A, B, C, D
3. pro 5. hráče zapojte pátý ovladač do portu Player 2 na vaší Playstation 2 konzoli.

Pro 6-8 hráčů - budete potřebovat druhou stanici Multi tap
1. Zapojte konektor druhého zařízení Multi tap do portu Player 1 na vaší Playstation 2 konzoli.
2. Zapojte vaše ovladače do portů v následujícím pořadí: A, B, C, D

Paměťové karty
V době psaní textu nejsou známy žádné hry, které by umožnily používat paměťové karty pro hráče B, C, D. Všechny známé tituly ukládají data 
pouze na paměťovou kartu ve slotu A.
Nevypojujte paměťovou kartu ze slotu v průběhu nahrávání nebo ukládání dat, může to způsobit její poškození!

Řešení problémů
Jestli se vám zdá, že váš Multi tap nefunguje, zkuste následující:

1. Přesvědčte se, že je zařízení správně připojeno do Playstation 2 konzole.
2. Přesvědčte se, že jsou všechny ovladače správně zapojeny v Multi tap zařízení.
3. Jestliže nefunguje hráč 2, 3, 4, zkontrolujte, že váš herní titul podporuje Multi tap zařízení. Mnoho her podporuje pouze hru 1 nebo 2 

hráčů, přičemž ovladače a paměťová karta musí být zapojeny přímo v portech konzole Playstation 2.
4. V případě dalších potíží se obraťte na svého prodejce.

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání bude funkční pouze v případě, že je konektor zařízení zapojen v portu Player 1 ve vaší konzoli.
Výrobce garantuje přehrávání pouze titulů pro region UK. Pokud nefunguje přehrávání vašeho titulu, můžete vyzkoušet podržet stisknuté tlačítko 
„special“ během doby, kdy je na obrazovce logo „Sony Computer Entertainment“ (těsně po zapnutí konzole). Tato metoda ale není garantována.

POWER SHOCK JOYPAD

Ujistěte se, že je konzole vypnutá, zapojte ovladač do jednoho z portů, teprve potom zapněte Playstation.
Analogové joysticky fungují pouze tehdy, když stisknete tlačítko analog na ovladači. Pokud se tento mód aktivoval, rozsvítí se červená LED na 
ovladači.

POZNÁMKY Z PRAXE - CZ

V praxi se ukazuje, že multi tap funguje mírně odlišně s různými modely PS2 konzolí a určité návaznosti má ještě i skutečnost, zda je nebo není 
konzole  modifikována.  Zatímco  na  nemodifikované  konzoli  SCPH-30003  byla  funkčnost  přesně  taková,  jakou  popisuje  tento  návod,  na 
modifikované konzoli SCPH-50004 nebylo možno zprovoznit dálkové ovládání a ovladače bylo třeba zapojit takto:
Ovladač 1 – slot 2 na PS2, Ovladač 2 – slot B na Multi tapu, Ovladač 3 – slot C na Multi tapu, Ovladač 4 – slot D na Multi tapu.
(Stručně lze říci, že Ovladač 1 je zkrátka třeba zapojit do Slotu 2 přímo na PS2 namísto Slotu A na Multi tapu.)
Při  dočasném  vypnutí  modifikace  modelu  SCPH-50004  bylo  možno  zapojit  ovladače  do  slotů  A,  B,  C,  D,  dálkové  ovládání  však  přesto 
nefungovalo. Z dosavadních testů je průběžně možno stanovit následující závěr:
• Funkčnost multi tapu lze garantovat, je však nutno vyzkoušet, zda funguje dálkové ovládání (a tedy i přepínání módů GAME/REMOTE), 

podle toho je třeba zapojit ovladače jedním z výše popsaných způsobů (kvůli mapování ovladače 1)
• Funkčnost přiloženého ovladače Competition Pro lze rovněž garantovat – ten bude fungovat dobře sám o sobě kdekoliv
• Funkčnost dálkového ovládání není možno garantovat, závisí zřejmě na modelu PS2 (a pravděpodobně i na modifikaci)

Uvítáme, podáte-li nám zprávu o modelu Vaší PS2 konzole (SCPH-?????) a funkčnosti výrobku, zejména 
pokud bude odlišná od zde popisovaných možností (není podmínkou). Děkujeme Vám!


