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1. Zawartość opakowania

A  –  Słuchawki X-Tatic PRO 5.1 surround
B  –  Rozłączka z wbudowanym regulatorem (złącze G9 > złącze G9)
C  –  Odłączalny mikrofon z połączeniem typu QuickOn
D  –  Jednostka Sound Control Unit (SCU) X-Tatic z dekoderem Dolby®Digital 
E  –  Zasilacz z  adapterami podróżnymi (kraje Unii Europejskiej, Stany     
  Zjednoczone oraz Wlk. Brytania)
F  –  Połączeniowy przewód optyczny (S/PDIF)
G  –  Przewód mikrofonowy USB do konsoli PS3™ oraz komputera PC
H  –  Przewód do prowadzenia czatu na konsoli Xbox 360® 
  (jack 3,5 mm > jack 2,5 mm)
I  –  Połączeniowy przewód koncentryczny
J  –  Połączeniowy przewód analogowy 3,5 mm 

Uwaga:
W przypadku stwierdzenia braku dowolnego elementu wyszczególnionego powyżej, 
należy skontaktować się niezwłocznie z naszym Działem Obsługi Klienta:
support@sharkoon.com (dla klientów z Niemiec i pozostałych krajów europejskich)
support@sharkoon.com.tw (dla wszystkich klientów)
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2. Wbudowany regulator głośności w zarysie

a  –  Dioda statusu LED
b  –  Regulator głośności
c  –  Przyciski wyboru kanału
d  –  Wyciszenie mikrofonu/przełącznik wyboru MVM*
e  –  Regulator głośności dźwięku czatu
f  –  Złącze przewodu do prowadzenia czatu na konsoli Xbox 360®

*Aktywacja funkcji Microphone Voice Monitoring (MVM) sprawia, że możesz słyszeć 
swój głos i w ten sposób zawsze uzyskiwać wyraźny odsłuch poziomu głośności 
własnego głosu. Funkcję tę można wyłączyć w każdym momencie.

3. Jednostka SCU w zarysie

1  –  Zasilanie wł./wył.
2  –  Przełącznik wł/. wył. Pro Logic® II
3  –  Poziom głośności w górę (+) 
4  –  Poziom głośności w dół (–)
5  –  Wyjście optyczne audio (S/PDIF)
6  –  Wejście optyczne audio (S/PDIF)
7  –  Wejście koncentryczne audio
8  –  Przełącznik wyboru wejścia audio 
  (wejście analogowe/ koncentryczne/ optyczne)
9  –  Wejście analogowe audio 3,5 mm
10 –  Złącze USB do mikrofonu konsoli PS3™ oraz komputera PC
11  –  Wyjście analogowe audio (3 x gniazdo jack 3,5 mm na głośniki przednie, 
  surround oraz centralne/ subwoofer)
12  –  Gniazdo zasilania ISO (DC In)
13  –  Wyjścia analogowe audio dla słuchawek X-Tatic (2 x złącze G9)
14  –  Diody statusu LED dla zasilania, wejścia Dolby® Digital oraz Pro Logic®
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4.  Wskaźniki LED

4.1  Wbudowany regulator głośności 

Minimalny podstawowy poziom głośności: 
Dioda LED nie świeci 

Zwiększanie/ zmniejszanie podstawowego 
poziomu głośności: 
Dioda LED szybko miga

Input signal: Dolby® Digital 5.1

Podstawowy poziom głośności: 
Dioda LED w kolorze biały stale świeci

Input signal: Not Dolby® Digital 5.1
Dolby® Pro Logic® II off

Wyciszony podstawowy poziom głośności: 
Dioda LED wolno miga

Input signal: Not Dolby® Digital 5.1
Dolby® Pro Logic® on

4.2 SCU
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Uwaga:
Domyślnym ustawieniem jednostki SCU w przypadku odbierania sygnału stereofoni-
cznego jest odtwarzanie dźwięku przez głośniki przednie oraz subwoofer. Dekoder 
Pro Logic® II jest wyłączony.

Jeżeli przetwarzanie dźwięku 
przestrzennego ma być dokony-
wane przez system Dolby® Pro 
Logic® II, należy włączyć tę funkcję 
poprzez naciśnięcie odpowiedniego 
przycisku (PLII) na jednostce SCU:

1.  Włącz jednostkę SCU:

2.  Naciśnij i przytrzymaj przyciski 
 „Vol -”, „Vol +” oraz „Power” do 
 momentu, aż diody statusu LED
 zamigają trzykrotnie. 

4.3  Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych/ reset
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5. Przygotowanie urząd

5.1 Podłączanie mikrofonu do słuchawek 

1.  Włóż swobodnie wtyczkę stereo 3,5  
 mm mikrofonu do złącza mikrofono-
 wego w słuchawkach w taki sposób, 
 aby wskaźniki na obu elementach
  pokrywały się wzajemnie.
 
2.  Wciśnij całkowicie wtyczkę
 mikrofonową do gniazdka w 
 słuchawkach. Przekręć mikrofon do  
 przodu i ustaw w żądanej pozycji.

5.2 Podłączanie rozłączki

1.  Połącz męskie złącze G9 (żółta strzałka!) rozłączki z żeńskim złączem G9 
 (żółta strzałka!) słuchawek X-Tatic PRO.  

2.  Podłącz męskie złącze G9 rozłączki (biała strzałka!) do jednego z żeńskich
 gniazd G9 jednostki SCU (srebrny wskaźnik!).

Ważna uwaga:
Należy upewnić się, że złącza połączone są ze sobą poprzez dopasowanie kolo-
rowych wskaźników (żółta strzałka > żółta strzałka oraz biała strzałka > srebrna 
strzałka). W przeciwnym razie przewód/ jednostka SCU może ulec uszkodzeniu!

1

2
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5.3  Podłączanie/ zmiana adaptera podróżnego
Aby podłączyć:
1.  Podłącz adapter podróżny do zasi-
 lacza (należy zwrócić uwagę na   
 kształt dolnej części).
2.  Obróć adapter podróżny w prawą
 stronę, aż nastąpi jego zablokowa-
 nie.

Aby odłączyć:
1.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
 zabezpieczający w adapterze    
 podróżnym.
2.  Obróć adapter w lewą stronę i go
 odłącz od zasilacza.    

5.4 Regulacja podstawowego poziomu głośności

Podstawowy poziom głośności może być regulowany w dwojaki sposób:

1.  Przy użyciu przycisków podstawo-
 wego poziomu głośności w jednost-  
 ce SCU:

2.  Przy użyciu wbudowanego regulatora głośności:

1.  Jeżeli dioda LED statusu świeci się
  w kolorze białym, podstawowy
 poziom głośności może być 
 regulowany przy użyciu regulatora   
 głośności:

2.  W trakcie regulacji głośności dioda LED statusu zacznie szybko migać
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5.5  Regulacja poziomu głośności kanału

1.  Wybierz kanał, dla którego chcesz   
 ustawić poziom głośności.

2.  Dioda LED statusu wskaże aktualny
 poziom głośności za pomocą 
 różnych kolorów.

3.  Dopasuj poziom głośności do
 własnych upodobań (dioda LED
 w kolorze czerwonym = maksym-
 alny poziom głośności, dioda LED w
 kolorze zielonym = minimalny pozi-
 om głośności). 

Uwaga:
Aby wyregulować kolejny kanał lub podstawowy poziom głośności, odczekaj, aż 
dioda LED zmieni kolor na biały. 

6. Podłączanie do konsoli Xbox 360®

3
1

2

1

2
3

4

5
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1. Podłącz słuchawki X-Tatic PRO do jednostki SCU poprzez włożenie męskiego 
 złącza G9 rozłączki (biała strzałka) do żeńskiego gniazda G9 jednostki SCU 
 (srebrny wskaźnik).

2.  Podłącz przewód optyczny (zdejmij zaślepki ochronne z obu stron!) do wyjścia 
 optycznego audio w konsoli Xbox 360® i do wejścia optycznego audio w jednost-
 ce SCU (pokrywka w kolorze szarym).

3.  Ustaw przełącznik wyboru wejścia audio w pozycji „Optical” (Optyczne).
4.  Podłącz przewód do prowadzenia czatu dla konsoli Xbox 360® do złącza we 
 wbudowanym regulatorze głośności X-Tatic i do kontrolera.
 
5.  Podłącz zasilacz X-Tatic do gniazdka elektrycznego i do gniazda zasilającego   
 jack ISO jednostki SCU.

6.  Włącz jednostkę SCU oraz konsolę Xbox®:

7.  Z menu ustawień konsoli („System” > „Ustawienia konsoli” > „Audio” > 
 „Wyjście cyfrowe”) wybierz Dolby Digital 5.1 jako format wyjściowy:
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7. Podłączanie do konsoli Playstation®3

1.  Podłącz słuchawki X-Tatic PRO do jednostki SCU poprzez włożenie męskiego 
 złącza G9 rozłączki (biała strzałka) do żeńskiego gniazda G9 jednostki SCU 
 (srebrny wskaźnik).

2.  Podłącz przewód optyczny (zdejmij zaślepki ochronne z obu stron!) do wyjścia 
 optycznego audio w konsoli PS3™ i do wejścia optycznego audio w jednostce  
 SCU (pokrywka w kolorze szarym).

3.  Ustaw przełącznik wyboru wejścia audio w pozycji „Optical” (Optyczne).

4.  Podłącz przewód mikrofonowy USB dla konsoli PS3™ do złącza USB jednostki 
 SCU i do odpowiedniego złącza USB w konsoli PS3™.

5.  Podłącz zasilacz X-Tatic do gniazdka elektrycznego i do gniazda zasilającego 
 jack ISO jednostki SCU.

6.  Włącz jednostkę SCU oraz konsolę.

7.  Z menu ustawień konsoli („Ustawienia” > „Ustawienia dźwięku” > „Ustawienia 
 wyjścia audio” > „Optyczny cyfrowy”) wybierz „Dolby Digital 5.1 kan.” jako format 
 wyjściowy:

1

2
3
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8.  W menu „Ustawienia” > „Ustawienia akcesoriów” > „Ustawienia urządzenia audio”
 określ „Urządzenie dźwięku PnP USB” jako urządzenie wejścia i wyjścia:

Uwaga: 
W tym menu możesz również dopasować ustawienie czułości mikrofonu. Domyślną 
wartością dla tego ustawienia jest „3” i zazwyczaj nie ma potrzeby zmiany tej 
wartości w przypadku używania mikrofonu X-Tatic PRO. Jeżeli Twój rozmówca nie 
słyszy wyraźnie Twojego głosu, zwiększ wartość ustawienia czułości mikrofonu.
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8.  Podłączanie do komputera PC

1.  Podłącz słuchawki X-Tatic PRO do jednostki SCU poprzez włożenie męskiego 
 złącza G9 rozłączki (biała strzałka) do żeńskiego gniazda G9 jednostki SCU 
 (srebrny wskaźnik).

2.  Podłącz przewód optyczny (zdejmij zaślepki ochronne z obu stron!) do wyjścia 
 optycznego audio na karcie dźwiękowej w komputerze PC i do wejścia optyczn-
 ego audio w jednostce SCU (pokrywka w kolorze szarym).

3.  Ustaw przełącznik wyboru wejścia audio w pozycji „Optical” (Optyczne).

4.  Podłącz dołączony zasilacz do gniazdka elektrycznego i do jednostki SCU.

5.  Podłącz przewód mikrofonowy USB dla komputera PC do złącza USB jednostki 
 SCU i do odpowiedniego złącza USB w komputerze PC.

6.  Włącz jednostkę SCU i komputer PC.
 
7.  Zdefiniuj ustawienia wejściowe audio w następujący sposób (przedstawione 
 zrzuty ekranu mają tylko charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od   
 posiadanego systemu operacyjnego oraz/ lub konfiguracji sprzętu):

1

2

3
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W menu Panel sterowania > Wszystkie elementy Panelu sterowania > Dźwięk > Nag-
rywanie kliknij prawym przyciskiem myszy „Urządzenie dźwięku PnP USB” i wybierz z 
menu kontekstowego polecenie „Ustaw jako urządzenie domyślne”:





X-TATIC PRO 15

8.  Zdefiniuj ustawienia wyjściowe audio w następujący sposób (przedstawione zrzu-
 ty ekranu mają tylko charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od posiada-
 nego systemu operacyjnego oraz/ lub konfiguracji sprzętu):

W menu Panel sterowania > Wszystkie elementy Panelu sterowania > Dźwięk > Od-
twarzanie kliknij prawym przyciskiem myszy „Wyjście cyfrowe (optyczne)” i wybierz z 
menu kontekstowego polecenie „Ustaw jako urządzenie domyślne”:
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9.  Podłączanie do tabletu PC 
 (lub innego źródła dźwięku przy użyciu złącza analogowego 3,5 mm)

1.  Podłącz słuchawki X-Tatic PRO do jednostki SCU poprzez włożenie męskiego 
 złącza G9 rozłączki (biała strzałka) do żeńskiego gniazda G9 jednostki SCU 
 (srebrny wskaźnik).

2.  Podłącz dołączony połączeniowy przewód analogowy 3,5 mm do wyjścia ana-
 logowego audio w tablecie PC (lub innym urządzeniu kompatybilnym) i do
 wejścia audio 3,5 mm w jednostce SCU. 

3.  Ustaw przełącznik wyboru wejścia audio w pozycji „Analog” (Analogowe).

4.  Podłącz dołączony zasilacz do gniazdka elektrycznego i do jednostki SCU.

5.  Włącz jednostkę SCU oraz źródło audio. Słuchawki X-Tatic PRO są gotowe do
 użycia.

Uwaga:  
Podczas konfiguracji jednostka SCU odbierze stereofoniczny sygnał wejściowy. 
Domyślnym ustawieniem jest odtwarzanie dźwięku przez głośniki przednie oraz sub-
woofer.  Jeżeli przetwarzanie dźwięku przestrzennego ma być dokonywane przez 
system Dolby® Pro Logic® II, należy włączyć tę funkcję poprzez naciśnięcie odpo-
wiedniego przycisku (PLII) na jednostce SCU.

1
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10.   Podłączanie do odtwazacza DVD 
  (lub innego źródła dźwięku przy użyciu złącza koncentrycznego audio)

1.  Podłącz słuchawki X-Tatic PRO do jednostki SCU poprzez włożenie męskiego  
 złącza G9 rozłączki (biała strzałka) do żeńskiego gniazda G9 jednostki SCU   
 (srebrny wskaźnik).

2.  Podłącz dołączony połączeniowy przewód koncentryczny do koncentrycznego  
 wyjścia audio w odtwarzaczu DVD (lub innym urządzeniu kompatybilnym) i do  
 koncentrycznego wejścia audio w jednostce SCU. 

3.  Podłącz dołączony zasilacz do gniazdka elektrycznego i do jednostki SCU.

4.  Ustaw przełącznik wyboru wejścia audio w pozycji „Coaxial” (Koncentryczne).

5.  Włącz jednostkę SCU oraz źródło audio. Słuchawki X-Tatic PRO są gotowe do  
 użycia. 

 
Uwaga:  
Niektórzy producenci mogą używać odmiennych kolorystycznie oznaczeń w przy-
padku wyjściowych połączeń koncentrycznych (np. czarny lub pomarańczowy). Aby 
podłączyć do właściwego wyjścia, należy sprawdzić oznaczenia na urządzeniu lub 
zapoznać się z instrukcją obsługi.

1
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11.   Podłączanie systemu dźwięku przestrzennego 5.1 
  (lub słuchawek) do jednostki SCU

1.  Podłącz połączeniowe przewody analogowe 3,5 mm (do nabycia osobno) do   
 wyjść analogowych audio w jednostce SCU i w systemie dźwięku/ słuchawkach.
 
2.  Podłącz przewód optyczny (zdejmij zaślepki ochronne z obu stron!) do wyjścia  
 optycznego audio źródła dźwięku i do wejścia optycznego audio w jednostce   
 SCU (pokrywka w kolorze szarym).

3.  Podłącz dołączony zasilacz do gniazdka elektrycznego i do jednostki SCU.

4.  Włącz jednostkę SCU oraz źródło audio, a także system dźwięku/ słuchawki.

1
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12.   Podłączanie wzmacniacza 
  (lub innego urządzenia z wejściem optycznym audio) doe jednostki SCU

1.  Podłącz dołączony przewód optyczny (zdejmij zaślepki ochronne z obu stron!) do
  wyjścia optycznego audio źródła dźwięku i do wejścia optycznego audio w jed-
 nostce SCU (pokrywka w kolorze szarym).

2.  Podłącz dodatkowy przewód optyczny (do nabycia osobno) do wyjścia optyczn-
 ego audio w jednostce SCU (pokrywka w kolorze czarnym) i do wejścia optyczn-
 ego audio we wzmacniaczu/ innym urządzeniu kompatybilnym. 

3.  Podłącz dołączony zasilacz do gniazdka elektrycznego i do jednostki SCU.

4. Włącz jednostkę SCU, źródło audio oraz wzmacniacz/ inne urządzenie kompaty-
 bilne.

Uwaga:  
W celu zapewnienia większej wygody, jednostka SCU posiada wyjście optyczne dla 
innych urządzeń.  Wyjście to zapewnia tylko przejście sygnału nieprzetworzonego. 
Sygnał ten nadal wymaga dekodowania przez wzmacniacz. 
Aby przepuszczać sygnał optyczny, należy włączyć jednostkę SCU.
Wyjście optyczne działa tylko wtedy, gdy jednostka SCU odbiera sygnał w wejścia 
cyfrowego (koncentrycznego lub optycznego).

1
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Ważna uwagi:
Należy unikać odtwarzania dźwięku ustawionego na wysoki poziom głośności przez 
dłuższy okres czasu. Może to doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

Dodatkowe kwestie bezpieczeństwa:
Należy upewnić się, że połączenia pomiędzy poszczególnymi złączami są wykonane prawidłowo – złącza 
są oznaczone odpowiednimi kolorami (białe, żółte i srebrne strzałki)! Należy upewnić się, że podczas 
podłączania wtyczki nie są poskręcane. W przypadku stwierdzenia rezystancji w obrębie połączeń, należy je 
odłączyć i sprawdzić, czy wtyczki są właściwie skierowane.   Nie wolno wykonywać połączeń przy użyciu siły!

Podczas odtwarzania/ używania należy zapewnić ułożenie wszystkich przewodów w taki sposób, aby 
wyeliminować ryzyko potknięcia się o przewody osób postronnych lub zwierząt, bądź przypadkowego ich 
wyciągnięcia , gdy osoby te lub zwierzęta przechadzają w pobliżu lub przechodzą w miejscu ułożenia prze-
wodów. Jeżeli słuchawki nie są używane, należy odłączyć wszystkie przewody i przechowywać je z dala od 
dzieci oraz zwierząt.  

Należy uważać, aby nie upuścić mikrofonu i na niego nie nadepnąć. Należy chronić wszystkie przewody 
przed nadepnięciem. Nie wolno ugniatać przewodów ani ich mocno skręcać, szczególnie w sytuacji, gdy są 
one podłączone do gniazdka elektrycznego, zasilacza i słuchawek/ innego urządzenia. 
Nie wolno szarpać za przewody, zaplatać i mocno skręcać przewodów, bądź użytkować niezgodnie z 
przeznaczeniem. Nie wolno wystawiać słuchawek oraz wyposażenia dodatkowego i przewodów na działanie 
źródła ciepła lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Nie wolno owijać przewodu wokół zasilacza. 

Dzieci jak i zwierzęta należy trzymać z dala od przewodów jak i dodatkowego wyposażenia słuchawek. 
Należy zapobiegać, aby przewody/ akcesoria nie były używane do zabawy, a także uniemożliwiać ich gryzie-
nie lub żucie, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzeń lub zadławienia się. 
W przypadku odłączania przewodów należy pociągać za wtyczkę, a nie za przewód.

Legal disclaimer:
PlayStation, PlayStation 3, PS3 oraz wraz z odpowiednimi obrazami/ logo są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi Sony Computer Entertainment Inc.

Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Microsoft oraz wraz z odpowiednimi obrazami/logo są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation na terenie USA i/lub w 
innych krajach.

Dolby, Pro Logic II, oraz wraz z odpowiednimi obrazami/logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub 
znakami towarowymi Microsoft Corporation na terenie USA i/lub w innych krajach.

Wszystkie opatrzone nazwą produkty i opisy są chronionymi znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znaka-
mi towarowymi odpowiednich producentów.
W następstwie polityki stałego ulepszania produktu przez firmę Sharkoon, konstrukcja i specyfikacje mogą 
zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Specyfikacje produktu na rynek krajowy mogą się 
różnić. Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie (także w streszczeniach) w zakresie tłumaczenia, przedru-
ku, powielania poprzez kopiowanie lub powielania w inny technicznie sposób.
Naruszenie praw może spowodować wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie.
Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie w zakresie praw do patentu lub do sposobu wykorzystania patentu. 
Zastrzega się wybór sposobu dostawy i możliwość modyfikacji technicznych

Usuwanie zużytego produktu
Produkt został opracowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można 
przetwarzać I ponownie wykorzystywać. Jeśli na produkcie znajduje się pokazany powyżej symbol 
przekreślonego pojemnika na śmieci, oznacza to, że product podlega określeniom Dyrektywy Europejskiej 
2002/96/EC.
Należy sprawdzić informacje dotyczące lokalnego systemu gromadzenia zużytych produktów elektrycznych 
I elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać zużytych produktów ze 
zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjal-
nym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
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