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Üdvözöljük az X Rocker világában!

Köszönjük, hogy ezt az X Rocker gamer széket 
választotta. Már csak néhány lépés választja el 
attól, hogy lenyűgöző hanggal élvezhesse 
kedvenc játékait. 

A kezdéshez kérjük, először is szerelje össze a 
széket a külön mellékelt füzetben található 
utasításokat követve, majd kövesse az itt 
található instrukciókat, hogy átadhassa magát 
a lenyűgöző audioélményeknek. 
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B1 - 3m RCA - RCA audiokábel

B2 - Tápkábel

B3 -  RCA anya – RCA anya adaptererek

B4. 0.15m RCA - anya audiokábel

A kezelőpanel áttekintése
3 

1. Áramellátás Ebbe az aljzatba dugja a tápkábelt. 

2. Bekapcsolás / Kikapcsolás Nyomja meg a szék be/kikapcsolásához. 

3. Hangerő Forgassa el ezt a gombot a magas hangok hangerejének 
módosításához. 

4. Basszus Forgassa el ezt a gombot a basszus intenzitásának 
szabályozásához. 

5. Kimeneti aljzat Lehetővé teszi, hogy összekössön több széket vagy 
audióeszközt. 

6. MP3 Be aljzat A TV-ből vagy a kontrollerből származó hang 
csatlakoztatásához ide dugja be a 3.5mm kábelt. 

7. Fejhallgató aljzat

A csendes játékhoz dugja be ide a fejhallgatót vagy 
gaming headsetjét. Tökéletes éjszakai használathoz. 
*Hangalapú csevegés támogatásához kérjük, használja 
a PS4 vagy Xbox One kontrolleren keresztüli 
csatlakozást, ami lehetővé teszi a csevegés 
átirányítását. 

B 

9.84ft/3m 

+ B1 + B2 

0.492ft/0.15m 

+ B3 + B4
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TV/Mobiltelefon/Táblagép

B1 

Útmutató vezetékes kapcsolathoz: TV 
(minden konzol)

1. Dugja be a B1-es kábelt az X Rocker kezelőpaneljén a 3.5mm INPUT
aljzatba.

2. Csatlakoztassa a B1-es kábel másik végét a TV fejhallgató aljzatához.
3. Ha már csatlakozik a TV-hez, növelje a hangerőt legfeljebb a

maximum érték 50%-ára a legjobb hangminőségért.**

*Megjegyzés: Ha a TV-je nem rendelkezik fejhallgató csatlakozóval,
szüksége lehet egy TOSlink adapterre, amivel közvetlenül a konzolból
kaphatja az audiójelet.
**Televíziója típusától függően elképzelhető, hogy a fejhallgató
hangerejét külön módosíthatja a TV hangbeállításai között.



Útmutató vezetékes kapcsolathoz: Csatlakozás 
kontrollerhez (Lehetővé teszi a hangalapú csevegés 
átirányítását*)

DualShock 4 csatlakoztatási útmutató:
1.  Dugja be a B1-es kábelt a PS4 kontroller alján, a headset csatlakozóaljzatába.
2.  Csatlakoztassa a B1-es kábel másik végét a székhez a zöld porton keresztül. 
3.  A bekapcsolt PS4 konzol főmenüjében nyomja meg és tartsa lenyomva a fekete PS 
gombot a PS4 kontrolleren, amíg megjelenik a gyors menü. 
4.  Ebben a menüben válassza az [Adjust sound and devices] opciót. 
5.  Majd válassza az [output to headphones] opciót. 
6.  Módosítsa a beállítást [Chat Only]-ról [All audio]-ra.
7.  Ellenőrizze, hogy a korábbi menüben a hangerő a maximum értékre legyen állítva. 
8.  Állítsa a kezelőpanelen a Wireless kapcsolót OFF pozícióba. 

Útmutató XBOX kontrollerhez
1. Csatlakoztassa a B1-es kábelt az Xbox kontroller alján található headset aljzathoz.*
2. Az Xbox One automatikusan felismeri a kapcsolódást, és az hangot átirányítja az X Rocker székre. 

Megjegyzés
*Headset és hangalapú csevegés támogatásához CTIA megfelelőségű headsetet kell csatlakoztatni az X 
Rocker kezelőpaneljéhez. Ellenőrizze készüléke gyártójánál, hogy CTIA-kompatibilis headsetet használ-e. 
Ha OMTP szabványos headsetet használ, problémákat tapasztalhat a hangalapú csevegésben és az 
audiofunkcionalitásban. 
**Szüksége lehet egy Xbox One headset adapterre, ha a kontrollerén nincs headset aljzat. 
Ezek külön kaphatóak bármely videojátékboltban. 
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Hibaelhárítási tippek

Probléma Hibaelhárítási lépések

A kezelőpanel nem kap 
áramot

Nincs hang

A sztereo hangszórók nem 
adnak ki hangot / nagyon 
halkan szólnak

Az X Rockerhez csatlakozó 
kábelek véletlenül 
megtörtek/elszakadtak

Nincs a TV-jén fejhallgató 
kimenet?

• Ellenőrizze, hogy a tápkábel helyesen van-e
csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy az áramforrás áramellátása
megfelelően működik-e.
• A szék bekapcsolt (ON) állapotában, mozgassa
meg kicsit a tápkábelt a portban. Ha szikrákat lát
(vagy semmi nem történik), vegye fel a
kapcsolatot az ügyfélszolgálattal (részletek
lejjebb).

• Csatlakoztasson egy mobiltelefont az X Rocker
készülékhez a kézikönyvben található,
mobiltelefon csatlakoztatásával kapcsolatos
útmutatásoknak megfelelően, hogy tesztelje a
szék hangját.
• Ellenőrizze, hogy a készülék/konzol
megfelelően van konfigurálva, a korábbi
csatlakoztatási útmutatásoknak megfelelően.
• Győződjön meg róla, hogy a TV-je rendelkezik
fejhallgató kimenettel. Ezt általában fejhallgató
ikonnal vagy „H/P OUT“ felirattal jelzik.

• Ellenőrizze, hogy a forráskészülék hangereje
magasabbra legyen állítva, hogy az audio jelet
felerősítse.

• Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az X Rocker
ügyfélszolgálattal ezzel a problémával
kapcsolatban.

• Szükséges lehet egy TOSlink adapter vásárlása.
Ha nem biztos benne, melyiket válassza, vegye
fel a kapcsolatot az X Rocker csapatával.
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Egészségügyi és biztonsági információk
• Az X Rocker termék első használatakor és telepítésekor ügyeljen arra, hogy a
kábeleket és a tápegységet felnőttek kezeljék a biztonságos és helyes használat
érdekében.
• Tisztítás előtt feltétlenül húzza ki az X Rocker tápegységét a hálózati aljzatból.
• Kerülje a folyadékkal való közvetlen érintkezést. A tisztításhoz törölje le nedves
ruhával. Ha folyadék ömlik a székre, kapcsolja ki az X Rockert és várja meg, amíg a
termék megszárad, mielőtt újra használná.
• Ne használjon semmilyen súroló eszközt vagy súrolószert, mert ezek károsíthatják az X
Rocker felületét.
• Kérjük, forduljon az X Rocker ügyfélszolgálatához, miel tt kicsavarozza és szétszereli az
elektromos alkatrészeket, vagy bármilyen módosítást végez a széken. Ha engedély
nélküli módosítás vagy javítás történt a kapcsolatfelvétel el· tt, ez érvényteleníti a
garanciát.
• A kábelekben való megbotlás vagy az azok összetekeredéséből adódó veszélyek
csökkentése érdekében igazítson meg és rögzítsen minden kábelt, így az emberek és a
háziállatok a szék környezetében közlekedve kisebb valószínűséggel botlanak meg
bennük, vagy rántják meg azokat.
• Ügyeljen arra, hogy használat közben óvatosan forgassa el és mozgassa az X Rockert. A
kábelek és vezetékek beakadhatnak vagy megsérülhetnek közben, és károsíthatják az X
Rocker kezelőpaneljét vagy kábelezését.
• Ha bármely kábel vagy elektromos berendezés bármilyen módon megsérül, azonnal
hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot az X Rockerrel az alkatrész
cseréjével kapcsolatos további információkért.
• Soha ne álljon a székre, és semmilyen módon ne lépje túl a 120 kg-os súlyhatárt.
• Ne dőljön hátra a széken vagy erőltesse azt azon a ponton túl, ahol a talpa elemelkedik
a talajról, mivel ez károsíthatja a terméket vagy a felhasználó sérülését okozhatja.
• Az X Rocker kartámaszokat a játék közbeni támaszra és kényelemre tervezték. Kérjük,
ne álljon és ne üljön közvetlenül a kartámlákra. A hosszútávú tartósság érdekében ne
nehezedjen a kartámaszokra, amikor feláll a székből.
• Ne használja az X Rocker hangszórókat hosszabb ideig magas hangerőn. A
halláskárosodás elkerülése érdekében használja a hangszórót kényelmes, mérsékelt
hangerőn. Szülők, kérjük, figyeljék, gyermekük hogyan használja a terméket, a hosszú
távú halláskárosodás vagy kellemetlenségérzet elkerülése érdekében.
• Amikor nem használja, tartsa a kábeleket és a tápegységet gyermekektől távol, és
ügyeljen arra is, hogy ezeket ne érje nagy erőhatás, például az alkatrészek leejtése vagy
ledobása esetén.
• Soha ne helyezzen gyertyát vagy nyílt lángot az X Rockerra vagy annak közelébe. Noha
az X Rocker termékek megfelelnek az Egyesült Királyság és az Európa Unió tűzbiztonsági
előírásainak, nyílt lángnak való tartós kitettségük a termék károsodásához vezet, és más
biztonsági veszélyeket okozhat.
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A tápegységgel kapcsolatos biztonsági 
információk

FIGYELEM:

A. A tűz, áramütés vagy termékkárosodás kockázatának csökkentése érdekében ne
tegye ki az X Rocker tápegységét esőnek, nedvességnek, csöpögésnek vagy
fröccsenésnek. Semmilyen folyadékkal töltött tárgyat, például vázát, nem szabad az
tápegység közelében elhelyezni. Ha bármilyen folyadékot önt a tápegységbe, az komoly
károkat okozhat. Azonnal kapcsolja le a hálózatról. Húzza ki az tápegységet, és forduljon
kereskedőjéhez.

B. Mindig húzza ki a tápegységet az áramforrásból, mielőtt más eszközöket
csatlakoztatna / választana le, vagy az X Rocker-t mozgatná.

C. Csak a mellékelt, az X Rocker által meghatározott és gyártott kábeleket,
tápegységeket és tartozékokat használja.

D. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket, akár meleget, akár hideget. Helyezze a
terméket távol hőforrásoktól, például radiátoroktól vagy gáz- / elektromos tüzektől.

E. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek és más hőforrásoknak.

F. Gondoskodjon arról, hogy a kábeleket és a tápegységeket biztonságos, gyermekek
számára nem elérhető helyen tartsa, hogy elkerülje az esetleges veszélyeket, pl. termék
leejtése, ledobása, botlások, vágások stb. Ha bármilyen látható repedést vagy vágást
vesz észre a táp- vagy egyéb kábeleken, kerülje a termék használatát, és további
segítségért vegye fel a kapcsolatot az X Rocker ügyfélszolgálatával.

ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 961/27d
198 00 Praha 9
www.cqe.hu

telefon: +420 284 000 111
fax: +420 284 000 101
e-mail:  info@cqe.hu




