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Sabre Stereo Gaming Headset 

 
Használati utasítás 

 
Kompatibilis: PS4,Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac és Tablet. 
 
 

A doboz tartalma: 

• 1 db Sabre Stereo Gaming headset 

• 1 db Jack átalakító PC-hez. 

 

  Beállítás PS4 konzolokhoz: 

 A fülhallgató 3.5mm-es csatlakozóját csatlakoztassa a kontrollerhez. 

 A PS4 automatikusan felismeri a készüléket. 

 A főmenüben válasza a BeállításokEszközökHang eszközök-Kimeneti 

eszközökFejhallgató a kontrollerre csatlakoztatva pontot. 

 Ugyan itt válasza a Kimenet a fejhallgatón majd az „összes hang” funkciót. 

 

Beállítás Xbox One konzolokhoz: 

 Ha eredeti kontrollert használ, először csatlakoztassa az eredeti átalakítót. 

 Ez utána csatlakoztassa a fejhallgatót a kontrollerrel. 

 

Beállítás Nintendo Switch, PC, Mac és Tablet eszközökhöz: 

 Csatlakoztassa a fejhallgatót a készülékéhez és már is használatra kész. 
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Kezelés és karbantartás 

A készülék kiváló kivitelezés és tervezés eredménye és gondosan kell kezelni. Az alábbi javaslatok elő segítik 
a garancia megőrzését. 

 

• A készülék kisgyermekektől távol tartandó. 

• Tartsa a készüléket szárazon. Csapadék, a páratartalom és mindenféle folyadék vagy nedvesség 
tartalmazhat ásványi anyagokat, amelyek rongálják az elektromos áramköröket, ha a készülék nedves 

lett hagyja teljesen megszáradni. 

• Ne használja vagy tárolja a készüléket poros vagy piszkos helyen, mert a mozgó és az elektronikus 

alkatrészek megsérülhetnek. 

• Ne használja vagy tárolja magas hőmérsékleten, a magas hő lerövidíti a készülék élettartamát, 
károsítja az akkumulátorokat, és megolvaszthatják a műanyagot. 

• Ne használja vagy tárolja alacsony hőmérsékleten, az alacsony hőből való visszatérés nedvességet 
alakíthat ki, ami a készülék belsejében található elektronikus áramköröket károsíthatja. 

• Ne zárja rövidre. 

• Ne dobálja, ne üsse vagy rázza. 

• Ne takarítsa a készüléket erős vegyszerekkel, tisztítószerekkel, oldószerekkel vagy erős 
mosószerekkel. 

• A készülék környezet védelmi anyagokat tartalmazhat, így ne dobja általános háztartási szemetesbe. A 
termék környezetvédelmi szempontból megfelel az újrahasznosításra. Kijelölt helyeken át tudja adni a 
terméket teljesen díjmentesen. 


