Instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup tego produktu.
Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.
Przeczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.
使用上のご注意
Caution
Przestroga

Rodzice/opiekunowie:
Należy uważnie przeczytać poniższe informacje.

● Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i niemowląt. W przypadku połknięcia jakichkolwiek
małych części należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
● Długi przewód. Niebezpieczeństwo uduszenia.
● Nie używać wysokich ustawień głośności przez dłuższy czas, grozi to utratą słuchu.
● Podczas regulacji pałąka uważać, aby nie pochwycił włosów.
● Trzymać produkt z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
● Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
● Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
● Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym.
Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
● Kabli nie wolno skręcać ani wiązać.
● Nie przykładać siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
● Nie ciągnąć gwałtownie za przewód kontrolera ani nie zginać go.
● Nie demontować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu.
● Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ścierki. Nie używać żadnych środków chemicznych,
takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
● Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie
ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.

Zmniejszyć głośność przed podłączeniem do kontrolera konsoli Xbox Series X|S. Podłączanie przy wysokim
ustawieniu głośności może skutkować wyemitowaniem głośnego dźwięku, który może uszkodzić uszy.

W zestawie

Zestaw słuchawkowy

Mikrofon z ramieniem giętkim

Platforma

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10
Ważne

Przed użyciem tego produktu z systemem Xbox Series X|S / Xbox One należy uważnie przeczytać instrukcję.
Należy sprawdzić, czy oprogramowanie firmware urządzenia Xbox Series X|S / Xbox One jest zaktualizowane do najnowszej wersji.

Układ
Osłona

Regulowany pałąk

Strona sterowania

Poduszka
nauszna

Przełącznik wł./wył.
mikrofonu
Regulacja głośności

Ramię giętkie
* Regulowana pozycja i kąt.

Wtyk

Mikrofon

Mikrofon (przód)

Mikrofon (tył)

Upewnić się, że przód mikrofonu jest
skierowany w stronę ust.

Podłączanie
Podłączyć do konsoli Xbox Series X|S

1. Całkowicie zmniejszyć głośność pokrętłem głośności z tyłu
zestawu słuchawkowego.

2. Podłączyć mikrofon z ramieniem giętkim jak na poniższej
ilustracji.

*Wyrównać prowadnicę 1 i prowadnicę 2,
aby podłączyć wtyk.

Prowadnica 1

Prowadnica 2

Sprawdzić, czy mikrofon jest podłączony
prawidłowo.

○

×

3. Podłączyć wtyk kabla audio zestawu słuchawkowego do gniazda
zestawu słuchawkowego w kontrolerze konsoli Xbox Series X|S.

4. Wyregulować długość pałąka, położenie mikrofonu, głośność
zestawu słuchawkowego i/lub głośność telewizora.
Wyregulować
długość
pałąka

Sterowanie dźwiękiem
Wyregulować głośność zestawu słuchawkowego i wyciszyć mikrofon za pomocą wbudowanych elementów sterujących dźwiękiem.

Przełącznik wł./wył.
mikrofonu

Mikrofon
WŁ.

Cofnąć
wyciszenie

Mikrofon
WYŁ.

Wyciszenie

Zwiększanie głośności

Regulacja głośności

Zmniejszanie głośności

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemu należy sprawdzić poniższe:

● Brak dźwięku z zestawu słuchawkowego:
・Sprawdzić, czy kabel audio jest podłączony prawidłowo.
・Sprawdzić prawidłowość ustawienia pokrętła głośności z tyłu zestawu słuchawkowego.
● Jeśli inne osoby nie słyszą głosu i/lub nie można korzystać z czatu głosowego:
・Sprawdzić, czy wszystkie wtyki są podłączone prawidłowo.
・Upewnić się, że przód mikrofonu jest skierowany w stronę ust.
・Sprawdzić, czy przełącznik włączenia/wyłączenia zestawu słuchawkowego jest ustawiony w
pozycji włączenia.
・Sprawdzić, czy mikrofon jest podłączony prawidłowo.
● Sprawdzić ustawienia w grze i/lub inne podłączone urządzenia, takie jak kontrolery ze
sterownikami audio.

Główne funkcje
Jednostka
Wymiary zewnętrzne： 190×190×90mm

Zestaw słuchawkowy
Impedancja elektryczna

Wejście

Szczelina głośnika

：Wtyk 4-pierścieniowy
Φ3,5 mm

Masa
Długość kabla

：250g
：1.5m

: 32Ω±15%

: φ40mm /

Magnes neodymowy

Mikrofon
Impedancja elektryczna : 2.2kΩ±5%

: -48dB±3dB

Czułość
Pasmo częstotliwości

: 100Hz 〜 16kHz

Maksymalny sygnał wejściowy: 40mW

Pasmo częstotliwości dźwięku: 20Hz 〜 20kHz
Ciśnienie akustyczne

: 110dB±3dB

● To nie jest bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.
● Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.
● Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.
● Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows są znakami towarowymi grupy firm Microsoft.
● Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.

Wiek od 6 lat wzwyż

