Návod k použití
Uživatelská příručka
- Interaktivní podložka
- CD StepMania
- Instalátor DDR.CZ pro PC

Děkujeme, že jste si zakoupili taneční podložku DDR.CZ. S podložkou zacházejte opatrně a
v souladu s touto uživatelskou příručkou, aby se předešlo poškození taneční podložky a nedošlo ke
zranění osob nebo jiným škodám. Výrobce ani prodejce není odpovědný za zranění osob,
poškození či zničení taneční podložky způsobené nesprávným použitím v rozporu s uživatelskou
příručkou nebo v rozporu s běžným způsobem používání sportovních pomůcek či elektronických
zařízení.
Prosím přečtěte si tuto uživatelskou příručku před prvním použitím až do konce a
uschovejte ji pro pozdější potřebu.

UPOZORNĚNÍ:
ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ – není určeno pro děti mladší 5 let.
PROVOZNÍ TEPLOTA: +10 °C ~ +30 °C
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1. Bezpečnostní pokyny a varování
PŘI MANIPULACI S TANEČNÍ PODLOŽKOU SE PROSÍM ŘIĎTE TĚMITO BEZPEČNOSTNÍMI
POKYNY A VAROVÁNÍMI:
POZOR!
Podložku umístěte ve vnitřních prostorách na stabilní, rovnou a neklouzavou plochu. Ujistěte se, že
tato plocha není kluzká, ani vlhká či mokrá. Ujistěte se, že podložka není umístěna v blízkosti
otevřeného ohně, topení či jiných zdrojů tepla! Chraňte podložku před slunečním zářením!
Při používání taneční podložky je vynakládána zvýšená fyzická aktivita. Před použitím podložky se
rozcvičte a ujistěte, že jste v dobrém zdravotním stavu. Při tanci na podložce zařaďte pravidelné
přestávky.
Nejezte ani nepijte v blízkosti podložky během cvičení. Mohlo by dojít k nehodám, zraněním nebo
poškozením samotného zařízení.
Nikdy nepoužívejte taneční podložku pod vlivem alkoholu, drog či léků, které mohou ovlivňovat
koordinaci, koncentraci či rovnováhu.
Je zakázáno pohybovat se po podložce v obuvi.
Při používání taneční podložky dětmi je nutná neustálá přítomnost rodičů či jiného odpovědného
dozoru.
Pokuste se na podložce co nejméně dupat, hrozí nejen poškození kloubů, ale také prošlápnutí
senzorů.
Máte-li taneční podložku s výplní, která se do podložky vkládá, dbejte zvýšené opatrnosti při
manipulaci se zipy. Nikdy je nezapínejte silou, netahejte za ně. Jejich mechanické poškození
způsobené neopatrným zacházením nemůže být předmětem reklamace! Po prvním vložení výplně
do podložky ji nikdy znovu nevyndavejte a se zipy již nemanipulujte (s výjimkou znovusložení do
krabice z důvodu zaslání k reklamaci)!
Dodržujte základní bezpečnostní opatření:
Toto zařízení je určeno pouze pro vnitřní prostory.
Toto zařízení není hračka a není určeno pro děti mladší 5 let. Nikdy nenechávejte zařízení
v dosahu dětí či zvířat.
Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Je zakázáno používat jej komerčně, průmyslově
či pro reklamní účely. Výjimky jsou možné pouze po domluvě s výrobcem (VISO SPORT s.r.o.).
Pro profesionální či komerční používání zvolte některý z hardpadů DDR.CZ (pevných tanečních
podložek), které jsou určeny pro větší a častější zatěžování v obuvi.
Toto zařízení není určeno k tomu, aby ho používaly samostatně osoby (včetně dětí) se sníženými
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fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez znalosti tohoto manuálu. Osoba
zodpovědná za jejich bezpečnost jim před používáním tohoto zařízení musí poskytnout potřebné
instrukce a dohlížet na ně.
Udržujte zařízení v čistotě (od prachu, vlasů, kamínků apod.).
Opravy a zásahy do produktu může provádět pouze kvalifikovaný technik, nesprávné opravy
mohou ohrozit osoby a majetek. Nepoužívejte zařízení poté, co začalo špatně fungovat.
Nepoužívejte zařízení pokud bylo poškozeno, případně také, byla-li poškozena jeho část.
Nepoužívejte toto zařízení pro jiný účel, než pro který je určeno.
Nošení bot nebo ponožek během cvičení může způsobit zranění. Používejte proto taneční
podložku pouze naboso.
VAROVÁNÍ!
Při hraní je nutné zatěžovat podložku směrem shora dolů. Při zatěžování do stran hrozí roztržení
podložky, které není důvodem k reklamaci.
Při hraní se nesmí dupat na plastový kryt podložky ani ho jinak mechanicky namáhat. Je nutné
s ním manipulovat velice opatrně. Jeho zničení neopatrným zacházením nebo rozdupnutím není
důvodem k reklamaci. Zakázáno je rovněž tahat za kabel podložky, mohl by se tak poškodit a
podložka se stát nefunkční. Takové mechanické poškození způsobené neopatrným zacházením
nemůže být předmětem reklamace!
Nikdy nepoužívejte taneční podložku a nemanipulujte s ní mimo stanovenou provozní teplotu
+10 °C ~ +30 °C. Podložku přinesenou z chladu ponechte nejprve několik hodin přijmout pokojovou
teplotu. Pokud tak neučiníte, mohou na podložce vzniknout praskliny, které nemohou být
předmětem reklamace!
POZOR!
Jakékoli změny, úpravy a zásahy na přístroji bez výslovného
(VISO SPORT s.r.o.) zbavují uživatele nároku na reklamaci zařízení.

souhlasu

výrobce

VAROVÁNÍ: Pro rodiče či jiný dozor!
Pokud je taneční podložka používána dětmi, je nutné je nejdříve seznámit s obsahem tohoto
manuálu, včetně všech zdravotních a bezpečnostních instrukcí. Odpovědná osoba se musí
přesvědčit, že dítě/děti všemu porozuměly. Dohled dospělých osob je nutný po celou dobu
používání přístroje dětmi. Pokud tato doporučení nebudou dodržena, může dojít ke zranění, zničení
přístroje nebo poškození majetku.
VAROVÁNÍ: Těhotenství a zdravotní komplikace
Před používáním taneční podložky v průběhu těhotenství se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Poraďte se se svým lékařem také pokud vám bylo doporučeno omezit fyzickou aktivitu nebo trpíte
některými zdravotními komplikacemi, které by mohly ovlivňovat cvičení a ohrozit vaše zdraví (např.
problémy se srdcem, zády, klouby, dýchací nebo ortopedické potíže, vysoký krevní tlak, diabetes,
onemocnění srdce atd.). Lidé v pokročilejším věku a lidé, kteří s hraním začínají, by měli zařadit
pravidelné přestávky.
VAROVÁNÍ: Epilepsie a záchvaty
Záchvaty a ztráta vědomí mohou být spuštěny záblesky světla nebo střídáním různých vzorů na
obrazovce či monitoru. Kdokoliv, kdo trpí záchvaty, ztrátou vědomí nebo dalšími příznaky, které
jsou spojovány s epilepsií, by se měl poradit s lékařem před používáním taneční podložky.
Ukončete okamžitě hru a vyhledejte lékaře, pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků:
křeče, poruchy vidění, svalový nebo oční tik, ztráta vědomí, bezděčné pohyby, dezorientace nebo
psychické zmatení. Abyste snížili pravděpodobnost vzniku záchvatu během hraní počítačových her:
stůjte od obrazovky tak daleko, jak je to jen možné, hrajte tyto hry na nejmenší možné dostupné
televizní obrazovce či monitoru, nehrajte pokud jste unavení, ospalí nebo nemocní, hrajte v dobře
osvětlené místnosti, každou hodinu si udělejte 10 až 15 minut přestávku.
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POZOR: Onemocnění pohybového aparátu
Některým hráčům může hraní počítačových her přivodit nemoci pohybového aparátu. Pokud
pociťujete při hraní jakoukoli bolest svalů, kloubů, kůže, očí, závrať nebo nucení na zvracení
během hraní, je nutné okamžitě přestat hrát, odpočinout si, případně vyhledat lékaře. Neřiďte,
neobsluhujte žádné stroje ani se nezapojujte do další činnosti vyžadující pohyb, dokud se vám
neudělá lépe nebo se neporadíte s lékařem.
POZOR!
Řiďte se těmito instrukcemi, abyste se vyhnuli problémům jako jsou záněty šlach, syndrom
karpálního tunelu, podráždění kůže nebo napětí v očích. Vyhněte se nadměrnému hraní. Dohlížejte
na děti, aby hrály přiměřeně dlouhou dobu. V případě delší nepřerušované hry si dejte 10-15 minut
přestávku každou hodinu. Rodiče by v tomto případě měli dohlížet na děti a přesvědčit je o nutnosti
přestávky, i když si děti myslí, že ji nepotřebují. Pokud cítíte jakoukoli tělesnou únavu, pokud jsou
vaše oči suché, nebo se objeví příznaky jako brnění, snížená citlivost nebo ztuhlost, přestaňte hrát
a odpočiňte si několik hodin před zahájením další hry. Pokud budou některé z těchto příznaků
přetrvávat nebo vám budou vadit během hry, přerušte hru a navštivte lékaře.

2. Čištění, údržba a skladování
POZOR!
Udržujte podložku v čistotě (od prachu, vlasů, kamínků apod.). Nenamáčejte podložku ve vodě ani
v jiných tekutinách. Nikdy nepoužívejte chemické čistící prostředky, čistěte podložku pouze měkkou
vlhkou látkou. Skladujte podložku rozloženou na rovném povrchu, bez přehýbání. Nikdy ji
neskládejte zpět do krabice. Předejdete tak případnému prasknutí podložky v ohybech, které
nemůže být předmětem reklamace. Na rozloženou podložku nikdy nepokládejte další předměty.
Pokud máte taneční podložku, do které se vkládá výplň, je zakázáno tuto výplň po prvním vložení
znovu vyjímat nebo jakkoliv manipulovat se zipy (s výjimkou odesílání k reklamaci).

3. Příprava k použití
Podložku opatrně vyjměte z obalu a rozložte na suchý, čistý a rovný povrch poblíž počítače či herní
konzole. Rukou vyhlaďte povrch podložky, aby na ní nebyly nerovnosti. Prohnutá či výrazněji
zmačkaná podložka může držet některá z polí trvale zmáčknutá nebo způsobovat nepřesnost
snímání, proto věnujte vyrovnání náležitou pozornost. Zejména po vyjmutí z transportního obalu
může být podložka zohýbaná a zmačkaná, avšak tyto nerovnosti při dalším používání postupně
samy zmizí.
Herní místo pro umístění taneční podložky vždy volte v dostatečné vzdálenosti od nábytku, zdí,
oken a jiných ostrých či nebezpečných předmětů. Pokud používáte více tanečních podložek vedle
sebe (pro současnou hru více lidí), vždy ponechte dostatečnou mezeru mezi podložkami, aby se
předešlo poškození podložek a zranění osob. Na podložce nesmí být při jejím používání žádné
mechanické nečistoty, kamínky apod. Na podložce je zakázáno pohybovat se v obuvi – podložku
používejte vždy výhradně naboso a šetrným způsobem. Podložka nesmí být přetěžována. Na
podložce nedupejte a pohybujte se pouze po špičkách. Senzory jsou velice citlivé a snímají již
při lehkém dotyku.

4. Instalace programu
Pro používání taneční podložky je třeba mít v počítači/herní konzoli nainstalovaný program určený
pro provoz podložky s tímto zařízením.
POZOR: tento postup platí pouze pro instalaci na PC s operačním systémem Windows a
kompatibilními operačními systémy. CD nejsou určena k instalaci do počítačů s operačním
systémem Mac, Linux apod., ani pro herní konzole. Více informací o tomto software hledejte
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na www.ddr.cz nebo na www.stepmania.com .
Návod na instalaci CD StepMania 123 a jeho konfiguraci pomocí Instalátoru DDR.CZ pro PC
Spolu s taneční podložkou jste obdrželi dvě různá CD: StepMania 123, Instalátor DDR.CZ.
Na prvním CD naleznete taneční hru StepMania. Tento program je volně šiřitelný a lze ho také
bezplatně stáhnout z www.stepmania.com. Na druhém CD naleznete Instalátor DDR.CZ, který
program StepMania nastaví pro použití s tanečními podložkami DDR.CZ, optimalizuje program
StepMania a v případě vašeho zájmu stáhne z internetu český jazyk a další hudební balíčky pro
tento program. Instalátor DDR.CZ je produktem dovozce a výrobce tanečních podložek DDR.CZ, je
volně šiřitelný a lze ho také stáhnout na www.ddr.cz.
Postup instalace – pro úspěšný provoz podložek instalujte obě CD v tomto pořadí:
I. instalace CD StepMania 123 (potřebuje cca 650 MB volného místa na vašem PC)
1. Vložte do počítače CD StepMania 123. Pokud se do několika vteřin automaticky nespustí
instalace programu, spusťte ručně program setup.exe z tohoto CD. Potvrďte spuštění
programu jako správce, pokud k tomu budete vyzváni.
2. Klikněte na tlačítko Install.
3. Pokračujte kliknutím na Next >.
4. Tlačítkem Install spustíte instalaci do výchozího adresáře (zpravidla C:\Program
Files\StepMania – tuto cestu můžete dle potřeby změnit).
5. Tlačítkem Finish dokončíte instalaci prvního CD, pokračujte instalací CD Instalátor
DDR.CZ.
II. instalace CD Instalátor DDR.CZ
1. Pro nastavení programu StepMania s tanečními podložkami DDR.CZ vložte do PC druhé
CD – Instalátor DDR.CZ. Pokud se do několika vteřin automaticky program nespustí,
spusťte ručně program ddr.exe z tohoto CD. Potvrďte spuštění programu jako správce,
pokud k tomu budete vyzváni.
2. Pokud máte možnost připojit PC k internetu, učiňte tak – instalace bude rozšířena o
možnost automatizovaného stažení českého jazyka a rozšiřujících hudebních balíčků.
3. Pečlivě si přečtěte úvodní informace a pokračujte tlačítkem Ověřit instalaci a pokračovat.
4. Program nyní otestuje možnost přístupu k internetu. Pokud nemáte možnost připojení
k internetu, klikněte na tlačítko Nejsem připojen.
5. Po přečtení licenčních podmínek a zaškrtnutí políčka ‘Souhlasím s licenčními
podmínkami’ klikněte na tlačítko Pokračovat.
6. Zvolte požadované operace, které má Instalátor DDR.CZ provést (doporučená volba je již
přednastavena) a klikněte na tlačítko Instalovat.
7. Po přečtení závěrečných informací zvolte Dokončit.
Nyní je program StepMania nainstalován a připraven k použití s tanečními podložkami DDR.CZ.

5. Připojení podložky
Připojte kabel podložky do USB portu vašeho PC. Máte-li taneční podložku 5in1 s možností
připojení k herní konzoli, vyberte vhodnou koncovku kabelu a připojte podložku k herní konzoli.
Kabel, který propojuje taneční podložku s počítačem/herní konzolí, vždy musí být volný, aby se
předešlo jeho vytržení a případnému poškození podložky či počítače/herní konzole. Podložka je
napájena přímo z počítače/herní konzole, v žádném případě ji nepřipojujte do elektrické sítě.
Připojení taneční podložky k PC:
•
program StepMania spouštějte až po úspěšném připojení taneční podložky k PC, pokud
dojde k odpojení taneční podložky během hry, je nutné vypnout program StepMania,
znovu podložku připojit a znovu spustit program StepMania
•
po připojení podložky ji Windows ihned detekují a instalují (pozor na prodlevu několika
sekund po připojení podložky), nepřipojujte další podložku, dokud není úspěšně
5

•
•
•

detekována dříve připojená podložka
pokud se nezobrazí hlášení, že je hardware připraven k použití, vypojte a znovu zapojte
podložku do PC, vyzkoušejte i ostatní USB porty, případně připojte taneční podložku přes
USB HUB
v některých případech bude potřeba Windows restartovat
v případě problémů hledejte informace v kapitole 9 tohoto návodu nebo na www.ddr.cz

6. Start a princip hry (pro PC)
Program vždy spouštějte až po připojení podložky k PC a její úspěšné detekci!!
•
kliknutím na ikonku na ploše nebo v nabídce Start spusťte program StepMania (první
spuštění může trvat i několik minut)
•
po spuštění programu se stisknutím tlačítka START (nebo klávesy Enter) dostanete do
hlavního menu programu
•
pomocí šipek  na podložce (nebo na klávesnici) zvolte START HRY/GAME
START a potvrďte tlačítkem START (nebo klávesou Enter)
•
šipkami  na podložce (nebo na klávesnici) zvolte typ hry; druhou podložku počítač
detekuje, pokud nyní stisknete tlačítko START na druhé taneční podložce
Single – 1 hráč, 1 podložka, hra na 4 základních panelech 
Versus – 2 hráči, 2 podložky, hra na 4 základních panelech 
Double – 1 hráč tančí na 2 podložkách zároveň, hra na 4 základních panelech 
na každé podložce
Couple – 2 hráči, 2 podložky, hra na 4 základních panelech  s využitím dalších
možností hry (např. battles atd.)
Solo – 1 hráč, 1 podložka, hra na 6 panelech 
Pro informace o hře na všech 8 panelech navštivte www.ddr.cz .
•
zvolte obtížnost šipkami  na podložce (nebo na klávesnici), poté potvrďte
tlačítkem START (na všech připojených podložkách)
Beginner/Začátečník – lehké skladby pro začátečníky (mírné hodnocení přesnosti)
Light/Easy/Mírně pokročilý – lehčí skladby pro hráče, kteří nehrají poprvé (přísnější
hodnocení přesnosti)
Standard/Medium/Pokročilý – středně těžké skladby pro zkušené hráče (přísné
hodnocení přesnosti)
Heavy/Hard/Expert – těžké skladby pro velmi zkušené hráče (velmi přísné hodnocení
přesnosti)
•
nyní se nacházíte v menu (tzv. ruletě), kde vybíráte konkrétní píseň a spouštíte vlastní
hru; šipkami  vyberte požadovaný adresář s hudbou a otevřete jej tlačítkem START
(obdobně adresář také zavřete); šipkami  vyberte konkrétní skladbu
•
u každé skladby je vlevo dole na monitoru v rámečku zobrazena její obtížnost (čím více
„tlapiček“ je zvýrazněno, tím je skladba těžší); obtížnost je možno přepínat dvojím
rychlým stlačením šipky nahoru  (lehčí obtížnost) a šipky dolů  (těžší obtížnost)
•
po potvrzení skladby tlačítkem START (nebo klávesou Enter) začíná hra; stiskem políčka
START dvakrát rychle po sobě se dostanete do pokročilého nastavení skladby – můžete
provést např. změnu rychlosti pohybu šipek a uložit stiskem tlačítka START, nebo
nastavení opustit dlouhým stlačením tlačítka SELECT (nebo klávesy Esc); začínajícím
uživatelům doporučujeme výchozí nastavení neměnit
•
skladby jsou řazeny podle abecedy v rámci jednotlivých adresářů; změnu řazení (např.
podle obtížnosti, rychlosti, autora atd.) provedete rychlým stisknutím šipek v pořadí
 a potvrdíte tlačítkem START
•
každou skladbu (i celou hru) lze ukončit dlouhým stlačením tlačítka SELECT (nebo
klávesy Esc); pro úplný konec programu StepMania navíc zvolte v hlavním menu
EXIT/KONEC
Princip hry je jednoduchý – postavte se do středu taneční podložky a sledujte běžící šipky na
6

monitoru. Šipky se pohybují zespoda nahoru. Jakmile se běžící šipky dostanou až do horní části
monitoru a protnou šipky statické (jsou v řadě  a blikají do rytmu hudby), zmáčkněte na
podložce šipku ve stejném směru. Šipky se protínají přesně v rytmu dané skladby a počítač hodnotí
přesnost trefování do rytmu následovně:
•
nejlepší/perfektní načasování – nápis Perfect/Perfektně, šipka blikne žlutě
•
skvělé načasování – nápis Great/Skvěle, šipka blikne zeleně
•
dobré načasování – nápis Good/Dobře, šipka blikne modře
•
nepřesné načasování – nápis Boo/Skoro, šipka blikne fialově
•
chyba – nápis Miss/Chyba, šipka ztmavne a projede až nahoru
•
objevuje-li se uprostřed monitoru nápis Combo, ukazuje počet šipek, které se vám
podařilo bez chyby v řadě zatancovat
Po skončení skladby se zobrazí vyhodnocovací tabulka – můžete zde vidět počet bodů
(Score/Skóre), max Combo a přesný počet šipek dané úrovně přesnosti, které se vám podařilo
zatančit.
Pokud máte pocit, že některá šipka nereaguje, prověřte nejprve, zda opravdu tancujete v rytmu –
šipku je potřeba stisknout zcela přesně v okamžiku, kdy pohyblivá šipka míjí šipku statickou.
Funkčnost taneční podložky a jednotlivých šipek lze prověřit podle kapitoly 9 tohoto návodu,
v případě potřeby proveďte změnu nastavení tlačítek podložky - viz. kapitola 7.

7. Dodatečná nastavení programu
(pro podrobné návody navštivte www.ddr.cz/ke-stazeni)
Pokud jste celou instalaci provedli správně dle pokynů a vaše podložka je dle testu
popsaného v bodě 9 funkční, ale přesto nereaguje v programu StepMania, je možné, že
některá z individuálních nastavení vašeho PC konfiguraci znemožnila. V tomto případě bude
nutné provést konfiguraci jednotlivých tlačítek v programu StepMania ručně. Obdobné
nastavení je nutné provést, má-li podložka na vašem počítači některá z tlačítek přehozená.
V hlavním menu zvolte Options/Nastavení, zde zvolte Config Key/Joy Mappings/Nastavení
tlačítek, zobrazí se následující tabulka:
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V prostředním tučném sloupci jsou postupně vyjmenována tlačítka na podložce:
Left (MenuLeft)
Right (MenuRight)
Up (MenuUp)
Down (MenuDown)
UpLeft
UpRight
Start
Back

– šipka vlevo
– šipka vpravo
– šipka nahoru
– šipka dolů
– diagonální šipka vlevo nahoru
– diagonální šipka vpravo nahoru
– tlačítko Start
– tlačítko Select

Levá a pravá část tabulky náleží každá jedné taneční podložce. Pokud máte pouze jednu podložku,
budete provádět nastavení pouze jedné části. Každá část tabulky má tři sloupce, přičemž v prvním
sloupci nastavujete požadovaná tlačítka na podložce, druhý zůstává volný a ve třetím je již
nastaveno ovládání pomocí klávesnice. V tabulce se pohybujete pomocí šipek na klávesnici.
V prvním sloupci postupně nastavíte jednotlivá pole na podložce takto: stiskněte Enter, na taneční
podložce zmáčkněte příslušné pole, šipkami na klávesnici se pak posuňte na další řádek a postup
opakujte. Pokud omylem zmáčknete jiné pole, opakujte znovu postup. Pokud potřebujete údaj na
řádku úplně odstranit, zmáčkněte Mezerník (bez předchozího Enter). Máte-li dvě taneční podložky,
nastavte druhou z nich stejným postupem v druhé části tabulky. Když máte všechna požadovaná
tlačítka nakonfigurována, zmáčkněte na klávesnici Esc, čímž dojde k potvrzení nového nastavení a
k návratu do předchozího menu. V tuto chvíli je již podložka nakonfigurována a je připravena ke
hře. Druhým stiskem Esc se vrátíte do úvodního menu.
V Options/Nastavení je dále možné zvolit, zda máte zájem nechat na pozadí šipek tancovat
postavičku, přehrávat vizualizace atd. (doporučujeme pouze pro zkušené uživatele).

8. Nová hudba
Do programu StepMania je možné jednoduchým způsobem vkládat nové skladby. Tyto skladby
musí být opatřeny šipkami pro program StepMania. Velké množství takových skladeb je možné
najít na internetu (např. zadáním hesel jako stepmania, ddr, songs atd. do vyhledávačů). Velké
množství skladeb je také k dispozici na adrese www.stepmania.com/wiki/Download_Songs. Jak
nové skladby do programu StepMania nahrát, naleznete v českých návodech na stránkách
www.ddr.cz v sekci Ke stažení. Zde rovněž naleznete podrobný návod, jak si napsat šipky
k písničkám, které si sami vyberete. Při instalaci nových skladeb prosím respektujte právní řád
ČR.

9. Test funkčnosti podložky a jednotlivých tlačítek
Nejprve připojte podložku do USB portu vašeho PC. Ve Windows XP a Vista vyberte v nabídce
START: Nastavení (tato volba může dle individuální konfigurace chybět), dále Ovládací panely,
Tiskárny a jiný hardware (tato volba může dle individuální konfigurace chybět) a nakonec Herní
zařízení. Ve Windows 7 je cesta následující: nabídka START – ZAŘÍZENÍ A TISKÁRNY – NÁZEV
TANEČNÍ PODLOŽKY (obr. JOYSTICK). Na tento obrázek klikněte pravým tlačítkem myši a
vyberte NASTAVENÍ HERNÍHO ZAŘÍZENÍ.
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V tabulce, která se zobrazí bude vidět název taneční podložky (např. USB Dance Pad, X-PAD,
Extreme Dance Pad atd.). Pokud je tabulka prázdná či v ní nenaleznete název taneční podložky,
zkontrolujte zda je podložka správně připojena k počítači, vyzkoušejte jiný USB port vašeho PC,
připojte podložku prostřednictvím USB HUBU nebo pokud máte možnost, připojte podložku
k jinému PC a proveďte znovu celý test funkčnosti podložky. Pokud se název podložky v tabulce
neobjeví ani u jedné z možností, je vaše podložka pravděpodobně nefunkční. Přistupte prosím
rovnou k vyplnění Reklamačního protokolu, který naleznete na www.ddr.cz/reklamace.
Pokud se název podložky v tabulce Instalovaná herní zařízení zobrazil, stisknutím volby
Vlastnosti přejděte ke kontrole jednotlivých tlačítek podložky. Položte podložku na rovný tvrdý
povrch a stlačujte jednotlivě všechna tlačítka na podložce. Při stlačení daného tlačítka se kulaté
červené pole, které tlačítku přísluší, rozsvítí. Pokud jsou takto funkční všechna tlačítka, podložka je
v pořádku (a rozhodně není důvod k její reklamaci) a bude nutné řešit problém přímo ve spuštěném
programu StepMania (např. nastavení tlačítek).
Pokud některé z tlačítek nereaguje, zkuste vyhladit povrch podložky a provést test tlačítka znovu.
Pokud stále nereaguje, přistupte prosím k vyplnění Reklamačního protokolu, který naleznete na
www.ddr.cz/reklamace.
Pokud je některé z tlačítek trvale zmáčknuté, vyhlaďte povrch podložky a ujistěte se, že je podložka
opravdu rovná. Příčinou může být i složení podložky při transportu, kdy problém často po vyhlazení
povrchu a prvním použití podložky zmizí.
Pokud váš počítač taneční podložku vůbec nedetekoval nebo nahlásil „Zařízení USB nebylo
rozpoznáno“, může se jednat o problém konkrétního počítače a jeho USB portů či použitých USB
HUBů. Zařízení je standardu HID (podobně jako myš či klávesnice), tedy nevyžaduje žádné drivery
a korektně nastavený operační systém musí zařízení detekovat. V tomto případě odpojte podložku
a počítač restartujte. Vyzkoušejte připojit podložku i k jinému PC, aby se zjistilo, zda se jedná o
problém PC nebo podložky. Pokud se objevuje stejný problém i na jiných PC odlišné konfigurace,
přistupte prosím k vyplnění Reklamačního protokolu, který naleznete na www.ddr.cz/reklamace.
PŘED ZAHÁJENÍM REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ VYZKOUŠET PODLOŽKU PŘIPOJIT
DO VŠECH USB PORTŮ POČÍTAČE, PŘES USB HUB A JEJÍ FUNKČNOST VYZKOUŠET I NA
JINÉM POČÍTAČI – TÍM PŘEDEJTE NEOPRÁVNĚNÉ REKLAMACI.
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10. Řešení problémů, záruční servis, reklamace taneční
podložky
Abychom ušetřili váš čas v případě jakýchkoli komplikací s taneční podložkou, připravili
jsme pro vás návod jak postupovat:
Kam se obrátit v případě problémů?
Taneční podložka, kterou jste zakoupili u svého prodejce, pochází od největšího českého dovozce
a výrobce tanečních podložek v ČR – www.DDR.cz. Pokud se vyskytne jakýkoliv problém s jehož
řešením si podle návodu k obsluze nevíte rady, navštivte naše stránky www.ddr.cz, kde naleznete
více informací a kde jsme připraveni vám odborně pomoci.
Taneční podložka nefunguje, jak mám postupovat?
Základní rady a testy funkčnosti naleznete v tomto návodu k použití. Více informací naleznete na
stránkách www.ddr.cz (odpovědi na nejčastější dotazy, tipy na řešení problémů a podrobné
postupy pro otestování správné funkce taneční podložky). Doporučujeme otestovat vaši taneční
podložku i na jiném počítači (resp. herním zařízení), aby se vyloučila případná chyba vašeho
zařízení (chybně nastavený software, nekompatibilní hardware apod).
Jak taneční podložku reklamovat?
Pokud vám nepomohly naše rady z tohoto návodu k použití ani z www.ddr.cz a ani na
testování podložka nereaguje správně, bude třeba přistoupit k reklamaci. Snažíme se vám
tento proces usnadnit a maximálně urychlit, proto prosím na www.ddr.cz/reklamace vyplňte
nejprve krátký formulář se základními informacemi o závadě a koupi taneční podložky
s kontaktem na vás. Obratem se ozveme a individuálně s vámi vyřešíme vaši reklamaci,
doporučíme přesný postup, poradíme, co všechno k reklamaci odeslat, aby byla kompletní a
mohla být vyřízena. Rovněž vám sdělíme adresu, kam reklamaci zaslat. Adresa pro zaslání
reklamace se může lišit, neboť v závislosti na sjednaných podmínkách, které má váš
prodejce, je možno zaslat reklamaci přímo k nám bez nutnosti kontaktovat prodejce.
Vyplněním formuláře předejdete zbytečným nedorozuměním, průtahům či neoprávněné
reklamaci taneční podložky.
Upozornění:
Na výrobek je poskytována zákonná záruční lhůta v délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na
výrobní vady a vady použitých materiálů. Vady způsobené běžným opotřebením nemohou být
předmětem záruky (pokud není upraveno jinak). Záruka je platná pouze pokud je výrobek používán
k účelu, ke kterému je určen a pouze pokud je používán v souladu s návodem k obsluze. Softpady
jsou určeny výhradně pro domácí použití.
Záruka je neplatná a reklamace bude neoprávněná, pokud je typ výrobku a nebo jeho výrobní číslo
změněné, odstraněné a nebo nečitelné, případně pokud se údaje na dokladech liší od údajů
uvedených na výrobku.
Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněné:
•
používáním výrobku, které je v rozporu s návodem k obsluze
•
mechanickým poškozením
•
nadměrným zatížením
•
přímým kontaktem výrobku s vodou či jinými tekutinami, které se dostaly dovnitř
•
poškozením při transportu
•
opravou, demontáží, přestavbou, čištěním či jinými zásahy do výrobku bez
výslovného souhlasu distributora pro ČR a které nebyly provedeny autorizovanými
servisními pracovišti
•
nevhodným skladováním a používáním mimo klimatický rozsah uvedený v návodu
k obsluze (při vysokých teplotách, vysokých vlhkostech, v blízkosti škodlivých
10

•
•
•
•
•
•

chemikálií, zdrojů tepla atd.)
používáním či skladováním výrobku ve vlhkém, prašném, chemicky a nebo jinak
agresivním prostředí
neopatrným zacházením či nárazem (pádem, havárií atd.)
mechanickým poškozením kabelů či konektorů (např. vytržením)
neopatrnou manipulací se zipy, mechanickým poškozením krabičky s elektronikou
(pádem, rozdupnutím atd.)
živelnou pohromou či vyšší mocí
nevhodným skladováním (např. praskliny, které na podložce původně nebyly a
vznikly až v důsledku opětovného skládání podložky, které je zakázáno)

Další informace ohledně vad, které nelze reklamovat, naleznete v kapitole 1 tohoto návodu.
Dovozce ani prodejce nenese odpovědnost za poškození herních zařízení (PC, herní konzole
atd.), ke kterému došlo používáním taneční podložky. Záruka se vztahuje pouze na taneční
podložku.
V rámci záruky lze provést výhradně opravu, případně výměnu výrobku, nikoliv jeho vylepšení proti
původnímu stavu. V případě oprávněné reklamace bude výrobek bezplatně opraven nebo
vyměněn. Demontované nahrazené součásti výrobku v rámci záruky se nevracejí. Záruční doba se
prodlužuje o dobu záruční opravy. Náhrada škodlivých následků jakéhokoli druhu vzniklých
užíváním přístroje v záruce je vyloučena.
Zákaznický servis
Pokud máte jakékoliv problémy či dotazy týkající se používání taneční podložky DDR.CZ,
kontaktujte svého prodejce nebo zákaznické centrum DDR.CZ:
www stránky: www.ddr.cz (velké množství tipů a návodů pro používání tanečních podložek)
email:

info@ddr.cz

11. Technická specifikace
X-PAD, Basic Dance Pad
Rozměr:
cca 950x820x5 mm
Vložená výplň:
bez výplně
Počet šipek:
8
Počet aktivních polí: 10
Konektory:
USB
Kompatibilita:
PC/MAC

USB Dance Pad
Rozměr:
Vložená výplň:
Počet šipek:
Počet aktivních polí:
Konektory:
Kompatibilita:

X-PAD, Extreme Dance Pad
Rozměr:
cca 950x820x10 mm
Vložená výplň:
pevně vložený molitan
Počet šipek:
8
Počet aktivních polí: 10
Konektory:
USB
Kompatibilita:
PC/MAC

X-PAD, PROFI Version Dance Pad
Rozměr:
cca 950x820x25 mm
Vložená výplň:
tvrzený molitan
Počet šipek:
8
Počet aktivních polí: 10
Konektory:
USB
Kompatibilita:
PC/MAC

5in1 Deluxe Dance Pad
Rozměr:
cca 950x820x25 mm
Vložená výplň:
měkký molitan
Počet šipek:
8
Počet aktivních polí:
10
Konektory, kompatibilita: USB (Windows, Linux,
Mac), PS/PS2, Xbox, GC a Wii)

5in1 Deluxe Dance Pad Hard Foam
Rozměr:
cca 950x820x25 mm
Vložená výplň:
tvrzený molitan
Počet šipek:
8
Počet aktivních polí:
10
Konektory, kompatibilita: USB (Windows, Linux,
Mac), PS/PS2, Xbox, GC a Wii)
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cca 950x820x5 mm
bez výplně
4 (resp. 8)
10
USB
PC/MAC

VISO SPORT s.r.o.

největší dovozce a výrobce tanečních podložek v ČR
http://www.ddr.cz
info@ddr.cz
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