Slúchadlá so zabudovaným
mikrofónom – USB Headset
Návod na použitie

#SE EL00430

Robustná nastaviteľná čelenka
Vymeniteľné ušné vankúšiky
USB kábel

Slúchadlá USB Headset sú navrhnuté tak, aby sa mohli efektívne využívať v školskom
prostredí, kde je prirodzene vyššia hladina hluku. Vymeniteľné ušné vankúšiky
pokrývajú celé uši, čím sa maximálne eliminuje vonkajší hluk. Slúchadlá sú vybavené
zabudovaným mikrofónom. Nastaviteľná čelenka je flexibilná, takže riziko jej
poškodenia je minimálne. Rýchloupínací USB kábel môžete kedykoľvek odopnúť
pre skladovanie alebo výmenu.

Dôležité informácie
• Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a uschovajte tento návod na budúce
použitie.
• Nedovoľte, aby sa USB Headset dostal do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
• USB Headset chráňte pred priamym slnečným žiarením.
• Ak je to potrebné, USB Headset zľahka utrite jemnou navlhčenou handričkou.
• Čistenie zariadenia môže vykonávať jedine dospelá osoba.

Spoznaj svoj USB Headset
ušné vankúšiky

nastaviteľná a flexibilná čelenka

integrovaný mikrofón
USB port
ovládanie hlasitosti

Nastavenie USB Headsetu
USB Headset má integrovanú zvukovú kartu. Aby ju počítač rozpoznal, musia sa
zmeniť predvolené nastavenie reproduktorov a mikrofónu.
K zmene by malo dôjsť automaticky po pripojení USB Headsetu do počítača. Ak sa
tak nestane, postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov.
Pripojte USB Headset pomocou USB kábla, ktorý je súčasťou balenia. Ovládače
USB sa nainštalujú automaticky a zvuk USB pripojenia bude počuť za predpokladu,
že reproduktory PC sú zapnuté a je nastavená úroveň hlasitosti.
Ak chcete upraviť zvukové vlastnosti, otvorte v Ovládacom paneli okno „Zvuk a zvukové
zariadenia“. Zvoľte záložku Audio (Zvuk). Objaví sa nasledujúce okno.

Pre prehrávanie zvuku cez headset
musí byť predvolené zariadenie
nastavené na „USB Headphone Set“.

Pre zaznamenávanie zvuku cez headset
musí byť predvolené zariadenie
nastavené na „USB Headphone Set“.

Zaškrtnite toto políčko, aby si PC
pamätal nastavenie aj pri ďalšom
použití USB Headsetu.

USB Headset je kompatibilný aj s Apple Mac počítačmi a notebookmi so systémom
Mac OS 10.6 a vyšším. USB slúchadlá musia byť aktivované v systémových
predvoľbách v záložke Možnosti zvuku. Voľba „USB slúchadlá“ pre „vstupný“
a „výstupný“ zvuk umožní plnú funkčnosť.

Nastavenie hlasitosti na USB Headsete
USB Headset má ovládanie hlasitosti priamo na headsete. Ovládanie zvuku sa
nachádza na pravom slúchadle smerom k zadnej časti headsetu. Ovládanie mierne
vystupuje, takže je ľahko dostupné a nevyžaduje si zloženie headsetu počas
používania.

Poradca pri ťažkostiach
USB Headset je navrhnutý tak, aby pracoval maximálne spoľahlivo v bežných
podmienkach. Je však možné, že sa vyskytne problém. Prv ako kontaktujete
technickú podporu, pozrite si nasledujúcu tabuľku:
Problém

USB Headset nenahráva zvuky.

Riešenie

• Zabezpečte, aby bolo v „Zvuk a zvukové zariadenia” správne
nastavené predvolené zariadenie.
• Vyskúšajte iný USB port na počítači.
• Nastavte úroveň zvuku na úroveň počuteľnosti.

Problém

Zvukový záznam chrčí a zvuk nie je čistý.

Riešenie

Vyskúšajte iný USB port.

Technické špecifikácie
Frekvenčný rozsah reproduktora

100 Hz – 16 kHz ± 3 dB

Frekvenčný rozsah mikrofónu

16 Hz – 20 kHz

Citlivosť mikrofónu

-30 dB ± 3 dB (0 db = 1 V/Pa)

Záruka
Na produkt sa vzťahuje záruka 12 mesiacov, ak sa vyskytnú problémy pri jeho
bežnom používaní. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnym
používaním produktu alebo jeho rozobratím. Opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka,
sú spoplatnené.
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