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Marauder 7.1 Virtual Surround Gaming
Headset
Használati utasítás

Kompatibilis PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 & PC készülékekhez.

A doboz tartalma:
•
•
•
•
•
•

1 db Marauder 7.1 Virtual Surround Gaming Fejhallgató
1 db USB Audio HUB (központ)
1 db Optikai kábel
1db Audio kábel 3.5mm -> 3.5mm
1db Audi kábel 2.5mm -> 3.5mm (Xbox 360-hoz)
1 db Használati útmutató

Beállítás PS3 készülékhez optikai kábellel:
1. Csatlakoztassa a fejhallgató 2 kábelét a központhoz. Az audio kábelt a központon a fejhallgatóval
jelzett bementbe, a Micro USB kábelt meg az USB jellel jelzett bemenetbe.
2. Kösse össze a központot a PS3 készülékkel az optikai kábel segítségével.
3. A központ USB kábelét dugja a PS3 USB bemenetébe.
4. Kapcsolja be a PS3 készüléket (A központ piros LED-je világít).
A PS3 beállításait is módosítania kell optikai csatlakozásra, mégpedig úgy, hogy:
1. A főmenüben válassza a BEÁLLÍTÁSOK-7TARTOZÉKBEÁLLÍTÁSOK-7HANGESZKÖZ
BEÁLLÍTÁSOK-7BEMENETI ESZKÖZÖK majd görgessen addig, amíg nem látja a „Marauder
7.1 Surround Gaming Headset”-et. Ismételje meg ezt a lépést a Kimeneti eszközök beállításainál.
Majd ezek mentéséhez nyomjon az OK gombra.
2. Menjen, vissza a BEÁLLÍTÁSOK menübe itt válassza a HANG
BEÁLLÍTÁSOKAT-7KIMENETELI HANG BEÁLLÍTÁSOK-7 DIGITÁLIS OPTIKA. CSAK
az AAC legyen kijelölve és ne legyen a DOLBY DIGITAL vagy a DTS.

Beállítás PS4 készülékhez optikai kábellel:

1. Csatlakoztassa a fejhallgató 2 kábelét a központhoz. Az audio kábelt a központon a fejhallgatóval
jelzett bementbe, a Micro USB kábelt meg az USB jellel jelzett bemenetbe.
2. Kösse össze a központot a PS3 készülékkel az optikai kábel segítségével.
3. A központ USB kábelét dugja a PS3 USB bemenetébe.
4. Kapcsolja be a PS3 készüléket (A központ piros LED-je világít).
A PS4 beállításait is módosítania kell optikai csatlakozásra, mégpedig úgy, hogy:
1. A főmenüben válassza a BEÁLLÍTÁSOK-7HANG ÉS KIJELZŐ-7KIMENETI HANG
BEÁLLÍTÁSOK-7ELSŐDLEGES KIMENETI PORT-7DIGITÁLIS KIMENET
(OPTIKAI).CSAK az AAC legyen kijelölve és ne legyen a DOLBY DIGITAL vagy a DTS
majd nyomjon az OK-ra.
2. A KIMENETI HANG BEÁLLÍTÁS-7ELSŐDLEGES HANGFORMÁTUM és jelölje be a
”LINEAR PCM”-et.
3. Menjen, vissza a BEÁLLÍTÁSOK menübe itt válassza az ESZKÖZÖK-7 HANG
ESZKÖZÖK-7KIMENETI FEJHALLGATÓ majd válassza a „chat audio” opciót.

1

LED Sound® Kft.
1117 Budapest, Bogdánfy utca 2.
info@ledsound.hu
www.ledsound.hu

Beállítás PS4 készülékhez optikai kábellel (PS4 slim verzióhoz):
1. Kövesse a PS4 alapbeállításának 1. lépését. Ezután 2 lépésnél az optikai kábelt ne a PS4 –be
csatlakoztassa ha nem a TV optikai bemenetébe (Ez általában a TV hátulján található).
2. Majd kövesse a 3-mas illetve a 4es számú lépéseket.
A PS4 beállításait is módosítania kell optikai csatlakozásra, mégpedig úgy ,hogy:
1. A főmenüben válassza a BEÁLLÍTÁSOK-7HANG ÉS KIJELZŐ-7KIMENETI HANG
BEÁLLÍTÁSOK-7ELSŐDLEGES KIMENETI PORT-7DIGITÁLIS KIMENET(OPTIKAI).
CSAK az AAC legyen kijelölve és ne legyen a DOLBY DIGITAL vagy a DTS majd nyomjon
az OK-ra.
2. A KIMENETI HANG BEÁLLÍTÁS-7ELSŐDLEGES HANGFORMÁTUM és jelölje be a
”LINEAR PCM”-et.
3. Menjen vissza a BEÁLLÍTÁSOK menübe itt válassza az ESZKÖZÖK-7 HANG
ESZKÖZÖK-7KIMENETI FEJHALLGATÓ majd válassza a „all audio” opciót.
4. A játék illetve a csevegés hangerejét a készülék távirányítójával lehet szabályozni.

Beállítás Xbox 360 készülékhez optikai kábellel:
1. Csatlakoztassa a fejhallgató 2 kábelét a központhoz. Az audio kábelt a központon a
fejhallgatóval jelzett bementbe, a Micro USB kábelt meg az USB jellel jelzett bemenetbe.
2. Kösse össze a központot az Xbox 360 készülékkel az optikai kábel segítségével.
3. A központ USB kábelét dugja a Xbox 360 USB bemenetébe.
4. Kapcsolja be az Xbox360 készüléket (A központ piros LED-je világít).
5. Ha szeretne mikrofont is használni csatlakoztassa az audio kábel segítségével a konzolt a
központtal majd a központot a kontrollerrel.
Az Xbox360 beállításait is módosítania kell optikai csatlakozásra, mégpedig úgy ,hogy:
6. A főmenüben válassza BEÁLLÍTÁSOK-7RENDSZER-7KONZOL
BEÁLLÍTÁSOK-7AUDIO majd válassza a digitális kimenetet

Beállítás Xbox One készülékhez optikai kábellel:
1. Csatlakoztassa a fejhallgató 2 kábelét a központhoz. Az audio kábelt a központon a
fejhallgatóval jelzett bementbe, a micro USB kábelt meg az USB jellel jelzett bemenetbe.
2. Kösse össze a központot az Xbox One készülékkel az optikai kábel segítségével.
3. A központ USB kábelét dugja a Xbox One USB bemenetébe.
4. Kapcsolja be az Xbox One készüléket (A központ piros LED-je világít).
5. Ha gyári kontrollert használ, a csevegéshez először csatlakoztassa a gyári fejhallgatót
6. Az audio kábel segítségével csatlakoztassa a központot a gyári fejhallgatóval.
Az új Xbox One kontroller csatlakoztatás amely már tartalmaz hang bemenetet:
1. Csatlakoztassa az audio kábel segítségével a kontrollert és a központot.

Beállítás PC készülék esetén:
1. Csatlakoztassa a fejhallgató 2 kábelét a központhoz. Az audio kábelt a központon a fejhallgatóval
jelzett bementbe, a Micro USB kábelt meg az USB jellel jelzett bemenetbe.
2. A központ USB csatlakozóját dugja a PC egyik szabad USB bemenetébe.
3. Kapcsolja be a PC készüléket (A központ piros LED-je világít).
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Némítás bekapcsolás / kikapcsolás
Játék hangerőszabályzó
Beszélgetés hangerőszabályzó
Rezgés erőssége

Mikrofon

3D mély bekapcsolása
1. Nyomja meg a 3D gombot a központon. Ezzel be/ki tudja kapcsolni ezt a funkciót. Ha be van
kapcsolva, akkor a LED kéken világít, ha kiszeretné kapcsolni, nyomja meg ismét majd a LED
pirosan világít

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.
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