Należy przeczytać
instrukcję przed użyciem.
Należy zachować instrukcję do
wykorzystania w przyszłości.

Przegląd
Sprawdź, czy wszystkie kable są podłączone prawidłowo.
Wycięcie na mikrofonie powinno
być odpowiednio ułożone podczas
podłączania.

Należy upewnić się, że zestaw
słuchawkowy jest bezpiecznie wpięty
do konsoli Nintendo Switch.

Mikrofon należy wpiąć do końca,
aby działał prawidłowo.

Orientacja mikrofonu

Mikrofon
(przód)

Gniazdo audio

Mikrofon
(tył)

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

Należy sprawdzić, czy wtyk jest
zabrudzony. Może to spowodować
niechciane hałasy. Jeśli jest brudny,
należy go przetrzeć czystą suchą
ścierką.

Podłączanie
Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego do dowolnego urządzenia upewnij się, że zmniejszono poziom
głośności na Nintendo Switch i/lub urządzeniu mobilnym, ponieważ nagły skok w głośności może spowodować dyskomfort.
Nie używaj wysokich ustawień głośności przez dłuższy czas, bowiem grozi to utratą słuchu.

Podczas używania w grze, która nie obsługuje
czatu głosowego
Potrzebne przedmioty

Potrzebne przedmioty

Smartfon/
Mikrofon z
urządzenie
ramieniem Rozdzielacz
mobilne
giętkim

Zestaw
słuchawkowy

Podłączanie do gry, która obsługuje czat głosowy

Nintendo Switch

* Niektóre smartfony lub urządzenia mobilne takie jak iPhone mogą nie połączyć się bezpośrednio z
zestawem słuchawkowym. W takim przypadku potrzebny jest adapter gniazda słuchawkowego.
Przeczytaj instrukcję swojego smartfona lub urządzenia mobilnego, aby dowiedzieć się więcej.

Zestaw
słuchawkowy

Mikrofon z
ramieniem
giętkim

Podłączanie
Jeśli istnieje taka potrzeba,
użyj przedłużacza.

Podłączanie
Mocno
przymocuj
mikrofon.

①

Nintendo Switch

Mocno
przymocuj
mikrofon.

Czat głosowy można
włączyć przez aplikację
Nintendo Switch Online.
②

Jeśli istnieje taka potrzeba,
użyj przedłużacza.

②
③
④

czarna
czerwona

①

Regulacja głośności
Dostosowywanie dźwięku
w zestawie słuchawkowym

Dostosowywanie dźwięku na
Nintendo Switch

Dostosuj dźwięk, obracając
pokrętło w górę lub w dół.

Dostosuj dźwięk naciskając
przycisk głośności.

Zwiększanie
głośności

Zmniejszanie
głośności

Zwiększanie
głośności

Zmniejszanie
głośności

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.

Użytkowanie mikrofonu
Przycisk wyciszający mikrofon znajduje
się z tyłu lewej słuchawki.
Mikrofon WŁ.
Cofnięcie wyciszenia

Mikrofon WYŁ.
Wyciszenie

Sprawdź mikrofon.
Mikrofon
(przód)

Mikrofon
(tył)

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

Więcej informacji można
znaleźć na stronie
https://hori.jp/manual/nsw/nsw-080/

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.

● 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.
● Nintendo Switch jest znakiem towarowym firmy Nintendo. © 2021 Nintendo. Licencja wydana przez Nintendo.
● Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.
● Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.
Wiek od 6 lat wzwyż

