Instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup tego produktu.
Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.
Przeczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.

Przestroga
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.
● 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 dotykać metalowych części wtyku USB.
● Nie używać wtyku USB, gdy jest pokryty kurzem.
● 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.
● Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
● Nie przykładać siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
● Nie ciągnąć gwałtownie za przewód produktu 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.

Środki ostrożności dotyczące baterii
W razie wycieku z baterii nie dotykać kwasu gołymi dłońmi.
Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w
bezpośrednim świetle słonecznym. Żywotność wewnętrznej baterii może z czasem ulec pogorszeniu.
・Podczas użytkowania lub przechowywania należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Wbudowana
bateria może się przegrzać lub pęknąć, co może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia,
deformację lub wadliwe działanie urządzenia.
・Nie umieszczać produktu w ogniu, mikrofalówce, pojemnikach wysokociśnieniowych ani nie
suszyć suszarką.
・Trzymać ten produkt z dala od następujących obszarów o wysokiej temperaturze:
・W pobliżu źródeł ciepła ani nie pozostawiać w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym
・Podgrzewana wykładzina dywanowa, wykładzina dywanowa z wysokim włosiem lub na wierzchu
sprzętu kina domowego
・Na zewnątrz lub wewnątrz samochodu w okresie letnim

・Nie ładować tego produktu w sposób inny, niż określono. Wbudowana bateria może się przegrzać lub
pęknąć, co może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia, deformację lub wadliwe działanie
urządzenia.
・Nie dotykać, jeśli produkt jest ładowany w trakcie wyładowań atmosferycznych, ponieważ może to
spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
・KTrzymać złącze USB z dala od metalowych przedmiotów. Może to spowodować przegrzanie, pęknięcie,
porażenie prądem lub wyciek.

・Nigdy nie demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu. Może to spowodować pożar,
pęknięcie lub przegrzanie.
・Nie upuszczać, nie deptać i nie uderzać mocno. Może to spowodować zapłon, przegrzanie lub pęknięcie.
・Trzymać produkt z dala od cieczy i ciał obcych. Może to spowodować pożar, porażenie prądem
elektrycznym lub wadliwe działanie. Jeśli jakakolwiek ciecz lub ciało obce dostanie się do wnętrza produktu,
należy natychmiast zaprzestać używania go i skontaktować się z nami w celu przeprowadzenia kontroli.
・Trzymać produkt z dala od wody i nie używać, mając mokre lub tłuste ręce. Może to spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub nieprawidłowe działanie.
・Trzymać produkt z dala od miejsc wilgotnych, zapylonych lub zadymionych. Może to spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub nieprawidłowe działanie.
・Złącze USB należy trzymać z dala od ciał obcych i kurzu. Może to spowodować porażenie prądem
elektrycznym, nieprawidłowe działanie lub awarię styków. Do usuwania ciał obcych lub kurzu używać suchej
szmatki.
・Ładować ten produkt w temperaturze pokojowej 10–35℃ (50–95℉). Ładowanie poza tym zakresem
temperatur może spowodować nieprawidłowe ładowanie produktu lub wydłużyć czas ładowania.
・The charge and discharge life of the internal battery of this product is about 500 times. Battery life depends
on storage method, usage, environment, etc.
・Jeśli żywotność baterii drastycznie się zmniejszy lub urządzenie przestanie działać na pełnym ładunku,
żywotność baterii dobiega końca.
・Baterię należy ładować co najmniej raz na trzy miesiące, aby utrzymać jej działanie, nawet jeśli nie była ona
używana przez dłuższy czas.
Bateria litowo-polimerowa jest wykonana z materiałów nadających się do recyklingu.

Li-ion 00

W zestawie

Neckset ×1

Kabel audio ×1

Kabel do ładowania ×1

Platforma

PlayStation®5, PlayStation®4, PC
Ważne

Przed użyciem tego produktu z systemem PlayStation®5, PlayStation®4 należy uważnie przeczytać
instrukcję.
Należy sprawdzić, czy oprogramowanie firmware urządzenia PlayStation®5, PlayStation®4 jest
zaktualizowane do najnowszej wersji.

Układ
Prawy głośnik

Przycisk trybu dźwięku
Przycisk zasilania
/ Dioda LED zasilania
Gniazdo ładowania
Przycisk wł./wył.
mikrofonu
Gniazdo słuchawkowe
3,5 mm zestawu
słuchawkowego

Lewy głośnik

Dioda LED mikrofonu
Mikrofon
Przycisk resetowania
Regulacja głośności

Podłączanie
Naładować zestaw Neckset.
* Naładować zestaw Neckset przed pierwszym użyciem.
* Podczas podłączania kabla USB nie wolno naciskać żadnych
przycisków.
* Przed włożeniem wtyku sprawdzić kierunek złącza.

Kabel do ładowania

Podłączyć do portu USB konsoli
PlayStation®5, PlayStation®4.

Dioda LED świeci zgodnie ze stanem
ładowania.
Dioda LED zasilania
Przycisk zasilania

Sprawdzanie stanu baterii
Dioda LED mikrofonu zamiga na
pomarańczowo i wyda cztery sygnały
dźwiękowe, gdy poziom jej naładowania
1 spadnie do 20% i 10% procent.

Migające
pomarańczowe
światło
Cztery sygnały
dźwiękowe

Czerwony: ładowanie
Zielony: urządzenie w
pełni naładowane

Podłączyć przewód audio do gniazda zestawu słuchawkowego 3,5 mm
Kontroler bezprzewodowy DualSense™
* Upewnić się, że kabel jest całkowicie wsunięty.

Kontroler bezprzewodowy
DualSense™

Kabel audio

Włączyć zestaw Neckset.

Nacisnąć
Gdy produkt włączy się, zapali
się dioda LED.
Dioda LED zasilania
Przycisk zasilania

Wyłączyć zestaw Neckset.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez trzy sekundy,
aby wyłączyć.
* Wyłączyć produkt, gdy nie jest używany.
* Jeśli produkt nie był używany przez 30 minut, zestaw Neckset
wyda sygnał dźwiękowy, a następnie wyłączy się automatycznie.

Położyć zestaw Neckset na ramionach.
* Zapoznać się ze zdjęciem, aby prawidłowo założyć
zestaw Neckset.

Nacisnąć i przytrzymać
przez 3 sekundy.

Użytkowanie zestawu Neckset
Regulacja głośności

Regulacja głośności

Zwiększanie głośności

Zmniejszanie głośności

Po osiągnięciu minimalnej lub maksymalnej głośności pojawi się sygnał dźwiękowy.

Mic On/Off

Nacisnąć przycisk mikrofonu, aby go włączyć lub wyłączyć.
Dioda LED mikrofonu
zmienia kolor na
pomarańczowy

Dioda LED
mikrofonu
wyłączona

Wejście mikrofonu
włączone

Wejście mikrofonu
wyłączone

Przycisk wł./wył. mikrofonu

Rozwiązywanie problemów W przypadku problemu należy sprawdzić poniższe:
● Jeśli z zestawu Neckset nie wydobywa się dźwięk:
・Sprawdzić, czy wszystkie wtyki są podłączone do końca.
・Upewnić się, że produkt jest włączony.
・Sprawdzić, czy bateria jest naładowana.
・Sprawdzić, czy głośność jest odpowiednio wysoka.
●Jeśli inne osoby nie słyszą głosu i/lub nie można korzystać z czatu głosowego:
・Sprawdzić, czy wszystkie wtyki są podłączone do końca.
・Ensure that the product is turned ON.
・Sprawdzić, czy bateria jest naładowana.
・ Upewnić się, że wejście mikrofonowe jest włączone.
●Upewnić się, że wyregulowano pozostałe ustawienia urządzenia i/lub ustawienia w grze.

Przełączyć między trybami dźwięku
Tryby dźwięku mogą być przełączane za pomocą przycisku trybu dźwięku.
Nacisnąć raz przycisk trybu dźwięku, aby zmienić tryb.
There will be one or two 'beep's when switching between modes.

Nacisnąć

Tryb wzmocnienia
basu

Tryb FPS

Ten tryb wzmacnia basy
dla zrównoważonego
dźwięku w grach.

W tym trybie łatwo
wykryć lokalizację graczy
i dźwięki w grze.

Jeden sygnał
dźwiękowy

Dwa sygnały
dźwiękowe

Gdy urządzenie Neckset nie odpowiada
Jeśli produkt nie reaguje po naciśnięciu przycisku zasilania,
może być konieczne naładowanie baterii.
Naładować zestaw Neckset zgodnie z poprzednimi instrukcjami.
Jeśli ładowanie nie jest możliwe, jeśli produkt nie działa nawet po
Przycisk
resetowania
naładowaniu lub jeśli reaguje sam z siebie, nacisnąć
wąsko-zakończonym przedmiotem przycisk Reset znajdujący się
wewnątrz zestawu Neckset, aby go zresetować. Następnie podłączyć ponownie.
Jeśli zestaw Neckset nadal nie odpowiada, należy skontaktować się z naszym działem
obsługi klienta.
Podczas naciskania przycisku resetowania
należy używać końcówki spinacza do papieru,
a nie ostrej igły.

Główne funkcje
Neckset

Kabel audio

Wymiary zewnętrzne
Maksymalny sygnał wyjściowy
Szczelina głośnika
Żywotność baterii
Zasilanie

Długość kabla：1.2m

Kabel do ładowania
Długość kabla：1.0m

： 235ｇ

Masa

Czas ładowania

： 250×205×33mm
： 3W + 3W

： φ30mm ×2
： 10 godziny
： 3 godziny

： DC5V / 500mA（Max）

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne.
W takim wypadku wystarczy zresetować produkt, aby wznowić normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi
(Podłączanie).
Jeśli funkcja nie zostanie wznowiona, należy przenieść urządzenie do miejsca, w którym nie występują zakłócenia elektromagnetyczne, aby móc korzystać z produktu.
Przewodów nie należy wkładać do gniazd.
Należy zachować opakowanie, ponieważ zawiera ważne informacje.
INFORMACJE O UTYLIZACJI PRODUKTU
Ten symbol na którymkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub opakowaniu oznacza, że dany
produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe w Europie. Aby
zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi
lokalnymi przepisami lub wymogami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten
sposób przyczyniasz się do zachowania zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska w
zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych. Dotyczy tylko krajów UE i Turcji.

Tylko kraj UE i Turcji

Gwarancja
Firma HORI gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że zakupiony nowy produkt w oryginalnym opakowaniu będzie wolny od
wszelkich wad materiałowych
i produkcyjnych przez okres 90 dni od pierwotnej daty zakupu. Jeśli reklamacja gwarancyjna nie może
być rozpatrzona przez pierwotnego sprzedawcę, prosimy o kontakt z obsługą klienta HORI bezpośrednio pod adresem
info@horiuk.com.
● Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.
● Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyﬁkacji produktu bez uprzedzenia.
● “1” , “PlayStation” , “DualSense” , “PlayStation Shapes Logo” są znakami towarowymi grupy ﬁrm Sony Interactive Entertainment Inc.
Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.
● Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.

WYPRODUKOWANO W CHINACH

Wiek od 6 lat wzwyż

