
BEKAPCSOLÓ GOMBBAL

HANGERŐT - HANGERŐT +

CSATLAKOZTATÁSA 

FEJHALLGATÓ 
TÁPCSATLAKOZÓJÁHOZ

AKCIÓ/NÉMÍTÁS 
(HÁTUL)

XBOX MÓDRÓL (ZÖLD)/
BLUETOOTH (KÉK) MÓDRA

Xbox

BLUETOOTH

Printed in China

XboX 360 bluetooth vezeték nélküli fejhallgató
bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli 

XboX 360 z obsługą technologii bluetooth

Xbox 360 bluetooth  
vezeték nélküli fejhallgató

Köszönjük, hogy az Xbox 360® BLUETOOTH vezeték 
nélküli fejhallgatót® választottad. A fejhallgató kis 
méretének, vezeték nélküli kialakításának és az  
Xbox 360 konzollal való egyszerű párosításának 
köszönhetően kényelmes csevegésre ad módot más 
felhasználókkal, és lehetőséget nyújt hangüzenetek 
küldésére is – játék közben és máskor egyaránt.  
A hangutasításokat támogató játékokban 
hangutasítások kiadására is használható.
A vezeték nélküli fejhallgató Xbox és BLUETOOTH 
üzemmódban használható. Ha hívások kezelésére 
alkalmas BLUETOOTH eszközt használsz, átválthatsz 
az Xbox módról a BLUETOOTH módra, hogy a 
fejhallgatón fogadd a bejövő hívásokat.
Ahhoz, hogy használhasd a fejhallgatót az Xbox 360 
konzollal, egy ingyenes Xbox LIVE® tagságra van 

szükséged. Az Xbox LIVE szolgáltatásról a www.xbox.com webhelyen található további 
tájékoztatás. Az Xbox 360 BLUETOOTH vezeték nélküli fejhallgató az Xbox 360 videojáték- és 
szórakoztatórendszerrel, illetve a BLUETOOTH-kompatibilis eszközökkel való használatra készült.
Az új fejhallgató a következőket nyújtja:
• Teljes körű Xbox- és BLUETOOTH-funkciók.
• 9 méteres hatósugár.
• Akár 8 óra játék töltésenként.
• Hallható figyelmeztetés az akkumulátor lemerülésére.
• Hangerő/elnémítás kezelőszervek.
• Az Xbox Útmutatóban megjelenő töltésmérő.
Még nagyobb élményt nyújt a vezeték nélküli fejhallgató, ha az Xbox 360 vezeték nélküli 
kontrollerrel használod.
Nem készült gépgyártási, gyógyászati vagy ipari célú alkalmazásra. Ez a termék az NRTL 
listáján szereplő (UL, CSA, ETL stb.) és/vagy az IEC/EN 60950-1 jelű előírásoknak megfelelő 
(CE jelzésű) információtechnológiai berendezésekkel történő használatra készült.
Nem tartalmaz javítható alkatrészeket. Az eszköz kereskedelmi célú terméknek minősül, 
amely 0ºC és 50ºC között használható. 

  figyeleM!
 A termék használata előtt olvasd el ezt a tájékoztatót és az Xbox 360 konzol kézikönyvét, 

valamint ismerkedj meg a fontos biztonsági és egészségügyi tudnivalókkal. Őrizz meg 
minden útmutatót arra az esetre, ha később szükség lesz rá. Ha pótolni szeretnél egy 
útmutatót, keresd fel a www.xbox.com/support webhelyet, vagy hívd az Xbox 
ügyfélszolgálatát (lásd: „Ha további segítségre van szükséged”).

A termékre vonatkozó korlátozott garancia az Xbox 360 konzol útmutatójában olvasható, 
valamint elérhető a www.xbox.com/support címen.

  elektromos biztonság
 Akárcsak számos más elektromos készülék esetében, a következő óvintézkedések 

elmulasztása súlyos vagy halálos égési sérüléshez, illetve a vezeték nélküli fejhallgató 
károsodásához vezethet.
• Csak azt a töltőkábelt használd, amely a vezeték nélküli fejhallgatóhoz mellékelve 

volt, vagy amelyet hivatalos szerviztől kaptál.
• Óvd a fejhallgatót és a fejhallgató töltőkábelét a nedvességtől.
• A fejhallgató és a töltőkábel károsodásának megelőzése érdekében húzd ki  

a töltőkábelt villámlás idején, illetve ha hosszabb ideig nem használod a készüléket.
• Ne tedd fel a fejhallgatót a füledre, ha csatlakoztatva van a töltőkábelhez.
•  A fejhallgató sérülésének elkerülése érdekében ügyelj arra, hogy ne ülj és ne lépj  

rá a fejhallgatóra, a kábelére vagy a csatlakozójára.

  az akkumulátor biztonságos kezelése 
 Ezek a figyelmeztetések minden olyan termékre vonatkoznak, amelyekben tölthető 

akkumulátorok vagy egyszer használatos elemek találhatók.
 Az akkumulátorok/elemek nem rendeltetésszerű használata folyadékszivárgást, 

túlmelegedést és robbanást okozhat. A kiszivárgó folyadék korróziókeltő hatású, 
továbbá mérgező is lehet. Égési sérüléseket okozhat a bőrön és a szemben, lenyelése 
pedig káros az egészségre.

 Csak a termékhez mellékelt töltőt használd.

   halláscsökkenés
 A fejhallgató használata során a tartósan nagy hangerő átmeneti vagy végleges 

halláscsökkenést okozhat.

  fulladásveszély
 A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmazhat, amelyek három évnél fiatalabb gyermekek 

esetében fulladásveszélyt okozhatnak. A kisméretű alkatrészeket tartsd távol a gyermekektől.

  figyelmeztetés utazóknak
 Mielőtt repülőgépre szállsz, vagy olyan csomagba helyezed a vezeték nélküli készüléket, 

amelyet ellenőrizni fognak, vedd ki belőle az elemeket/akkumulátorokat, vagy – ha van a 
vezeték nélküli készüléken ki-be kapcsoló gomb – kapcsold ki. A vezeték nélküli eszköz, 
akárcsak egy mobiltelefon, rádiófrekvenciás (RF) energiát sugároz, ha benne vannak az 
elemek/akkumulátorok, és be van kapcsolva (ha van rajta ki-be kapcsoló).

a fejhallgató feltÖltése
Ahhoz, hogy beállíthasd és használhasd az Xbox 360 
BLUETOOTH vezeték nélküli fejhallgatót, fel kell töltened. 
A fejhallgató feltöltése:
1 Csatlakoztasd a töltőkábel egyik végét az Xbox 360 konzol 

egy USB-portjához.
2 Csatlakoztasd a kábel másik végét a fejhallgató 

tápcsatlakozójához.
3 Kapcsold be a konzolt.
 A fejhallgató jelzőfényei Xbox módú töltés közben zölden, 

BLUETOOTH módú töltés közben kéken villognak; amikor 
befejeződött a töltés, folyamatosan világítanak.

 Megjegyzések
• Átlagos töltési idő két óra.
• Csak akkor töltsd fel az akkumulátort, ha már teljesen lemerült.
• Ha a fejhallgató vezeték nélküli kapcsolatban áll a konzollal, akkor a töltőkábel 

csatlakoztatása bontja a konzollal fennálló vezeték nélküli kapcsolatot.
• Ha a fejhallgató csatlakoztatva van a töltőkábelhez, akkor nem működik.
• Ha hosszabb ideig nem használod a fejhallgatót, lemerülhet az akkumulátor. Ilyen 

esetben töltsd fel a fejhallgatót.
• Töltés közben a fejhallgató felmelegedhet.

a fejhallgató beÁllÍtÁsa és hasznÁlata XboX Módban
A vezeték nélküli fejhallgató Xbox üzemmódban vagy BLUETOOTH üzemmódban használható.  
Ez a szakasz azt írja le, hogyan lehet Xbox módban beállítani és használni a fejhallgatót. A 
fejhallgató BLUETOOTH módban való használatáról A fejhallgató beállítása és használata 
BLUETOOTH módban című rész nyújt tájékoztatást.
a fejhallgató csatlakoztatása az Xbox 360 konzolhoz
Ahhoz, hogy használhasd a fejhallgatót a konzollal, először csatlakoztatni kell a fejhallgatót  
a konzolhoz (párosítani kell vele). Az első kapcsolat létrejötte után a fejhallgató mindig 
csatlakozik a konzolhoz, amikor Xbox módban kapcsolod be a fejhallgatót, vagy amikor 
átváltasz BLUETOOTH módról Xbox módra.
Vezeték nélküli kapcsolat létesítése a fejhallgató és a konzol között:
1 Kapcsold be a konzolt a bekapcsoló gombbal.
2 Állítsd a fejhallgató módkapcsolóját az Xbox állásba, majd 

nyomd meg a bekapcsoló gombot.
3 Amikor elhangzik a fejhallgató indítási hangja, nyomd le két

másodpercre fejhallgató csatlakozási
4 Nyomd meg a konzol csatlakozási gombját a fejhallgató 

csatlakozási gombjának megnyomásától számított 20 
másodpercen belül.

 Amikor létrejön a kapcsolat a fejhallgató és a konzol között, a 
jelzőfények háromszor zölden felvillannak. A konzol hozzárendeli 
a fejhallgatóhoz a fénygyűrű egy cikkelyét, amit a zöld fény jelez.

 Ha az 1. körcikkhez hozzá van rendelve egy kontroller, akkor a 
fejhallgatót is az 1. körcikkhez rendeli hozzá a konzol. Ha az 1. 
körcikkhez már hozzá van rendelve egy másik vezeték nélküli 
fejhallgató, akkor a most csatlakoztatott fejhallgatót a következő 
szabad körcikkhez rendeli hozzá a konzol.

5 Ha egy másik körcikkhez rendelt kontrollerhez szeretnéd 
hozzárendelni a fejhallgatót, akkor a fejhallgató csatlakozási vagy 
bekapcsoló gombjának megnyomásával léphetsz a kívánt 
körcikkre.

 Ha például az 1. körcikkhez rendelt fejhallgatót a 3. körcikkhez 
szeretnéd hozzárendelni, kétszer kell megnyomnod a csatlakozási 
gombot.

Ha a fejhallgató nem tud 20 másodperc alatt csatlakozni a konzolhoz, 
a jelzőfények újra lassan kezdenek villogni.
 Megjegyzések

• A fejhallgató első használata előtt csatlakoznod kell az Xbox LIVE szolgáltatáshoz. 
Az Xbox LIVE szolgáltatással fennálló kapcsolat során a konzol letölti a szükséges 
szoftverfrissítéseket. Az Xbox LIVE szolgáltatásról a www.xbox.com/live webhelyen 
található tájékoztatás.

• Egyszerre legfeljebb négy vezeték nélküli fejhallgató csatlakoztatható a konzolhoz. 
A konzol minden csatlakoztatott fejhallgatóhoz hozzárendel egy körcikket.

• Ahhoz, hogy csatlakoztathass egy vezeték nélküli fejhallgatót, legalább egy 
körcikknek szabadnak kell lennie (az jelzi, hogy nem világít). Ha bontani szeretnéd 
egy vezeték nélküli kontroller kapcsolatát, nyomd le három másodpercre az Xbox 
Útmutató gombot, majd kapcsold ki a kontrollert. Ha egy vezetékes kontrollert 
szeretnél leválasztani, húzd ki a kábelét a konzolból.

• Ha több kontrollert és vezeték nélküli fejhallgatót szeretnél csatlakoztatni, akkor 
először csatlakoztass egy vezeték nélküli fejhallgatót, utána az ahhoz tartozó 
kontrollert, azután a következő fejhallgatót, majd annak a kontrollerét és így tovább.

• Nincs szükség kontrollerre ahhoz, hogy a fejhallgató működjön a konzollal. Ha nem 
használsz kontrollert, a fejhallgató külön saját körcikket foglal el.

• Az Xbox 360 (vezetékes) fejhallgató elsőbbséget kap a vezeték nélküli fejhallgatóval 
szemben. Olyan kontrollerhez nem lehet vezeték nélküli fejhallgatót csatlakoztatni, 
amely már csatlakoztatva van egy vezetékes fejhallgatóhoz. Ha inkább vezeték 
nélküli fejhallgatót szeretnél használni, akkor válaszd le a vezetékes fejhallgatót, és 
ismételd meg a vezeték nélküli kapcsolat létesítésének lépéseit.

• A konzol kikapcsolása nem eredményezi a fejhallgató kikapcsolódását. Úgy 
kapcsolhatod ki a fejhallgatót, hogy két másodpercre lenyomod a bekapcsoló gombját.

• A fejhallgató egyszerre csak egy konzolhoz tud csatlakozni. Bármikor 
csatlakoztathatod másik konzolhoz, de ekkor megszűnik a kapcsolata a korábban 
csatlakoztatott konzollal.

• Az Xbox 360 vezeték nélküli fejhallgató csak a konzoltól számított 9 méteren belül 
működik. Ha van valamilyen tárgy a kontroller és a konzol között, csökkenhet ez  
a távolság.

a fejhallgató felvétele
Ahhoz, hogy játszhass vagy cseveghess a vezeték nélküli fejhallgatóval, 
fel kell szerelned rá a fülillesztéket, majd meg kell győződnöd arról, 
hogy kényelmes a fejhallgató. Három fülilleszték van mellékelve a 
fejhallgatóhoz, ezek közül választhatod ki a legkényelmesebbet. 
Mielőtt kicseréled a fülillesztéket, feltétlenül kapcsold ki a fejhallgatót.
A fejhallgató felvétele:
1 Fogd a fejhallgatót az egyik kezedbe úgy, hogy a hangszórója 

nézzen feléd.
2 A másik kezeddel fogd meg a fülkampót az ábrán látható módon, 

majd pattintsd a helyére a hangszóró alsó részénél.
 A fülkampó megfordítható, tehát a fejhallgató akár a jobb, akár a 

bal fülön viselhető.
3 Válassz egy fülillesztéket, igazítsd a hangszóró közepe fölé, majd óvatos nyomással 

pattintsd a helyére.
 A hangszóró felülete kicsit homorú a fülilleszték széle alatt.
4 Helyezd fel a fejhallgatót valamelyik füledre úgy, hogy a fülilleszték kényelmesen 

rásimuljon a füledre. 
 Ha nem kényelmes a fejhallgató, vedd le, és cseréld ki rajta a fülillesztéket.
5 Ha kényelmes a fejhallgató, vedd le, és kapcsold be.
6 Vedd fel újra a fejhallgatót, állítsd be a hangerőt. Ezzel készen állsz a fejhallgató használatára.
 A mikrofon akkor működik a legjobban, ha a fejhallgató az ábrán látható módon áll.
a fejhallgató használata
A következő szakasz abból indul ki, hogy már csatlakoztattad a vezeték nélküli fejhallgatót a 
konzolhoz. Ha Xbox módban szeretnéd használni a fejhallgatót, feltétlenül kapcsold be a konzolt.
• Kapcsold be a fejhallgatót a bekapcsoló gombbal.
 A konzol hozzárendeli a fejhallgatóhoz a fénygyűrű egy cikkelyét, amit a zöld fény jelez.
• Ha ki szeretnéd kapcsolni a fejhallgatót, nyomd le hosszan a bekapcsoló gombot.
• Ha módosítani szeretnéd a hangerőt, nyomd meg a Hangerő növelése vagy a Hangerő 

csökkentése gombot.
• Ha el szeretnéd némítani a fejhallgatót, nyomd meg az Elnémítás gombot. Ha vissza 

szeretnéd hangosítani a fejhallgatót, nyomd meg újra az Elnémítás gombot.
 Csak Xbox módban lehet elnémítani a fejhallgatót.
az akkumulátor lemerülésének jelzése
A vezeték nélküli fejhallgató kétféle módon utal arra, hogy lemerülőben van az 
akkumulátor: először akkor, amikor 30 perc működési idő van még hátra, másodszor 
akkor, amikor öt perc működési idő van hátra.

Amikor 30 perc van hátra, a jelzőfények nagyjából percenként kétszer felvillannak 
mindaddig, amíg már csak öt perc van hátra. Amikor öt perc van hátra, a jelzőfények 
folyamatosan villognak, amíg a fejhallgató ki nem kapcsolódik.
üzemmódváltás
A fejhallgató üzemmódja a bekapcsolása után módosítható. Ha hívások kezelésére 
alkalmas BLUETOOTH eszközt használsz, átválthatsz az Xbox módról a BLUETOOTH 
módra, hogy a fejhallgatón fogadd a bejövő hívásokat. Először párosítanod kell a vezeték 
nélküli fejhallgatót a BLUETOOTH eszközzel.
Üzemmódváltás:
1 Állítsd a fejhallgató módkapcsolóját a kívánt állásba.
2 Ha az Xbox módról a BLUETOOTH módra váltasz, hogy fogadj egy 

bejövő hívást, a fejhallgató automatikusan fogadja a hívást a 
BLUETOOTH módra való átváltáskor.

 Ha a BLUETOOTH módról váltasz vissza az Xbox módra, a fejhallgató 
ugyanazokat a beállításokat használja, mint az Xbox mód legutóbbi 
elhagyásakor.

a fejhallgató beÁllÍtÁsa és hasznÁlata bluetooth Módban
Ahhoz, hogy használhasd a vezeték nélküli fejhallgató BLUETOOTH funkcióit, vezeték nélküli 
kapcsolatot kell létesítened a fejhallgató és egy másik BLUETOOTH-kompatibilis készülék 
között (párosítanod kell őket). A fejhallgató legfeljebb nyolc BLUETOOTH-kompatibilis 
készülékkel párosítható.
a fejhallgató párosítása egy másik bluetooth eszközzel
Amikor párosítod a fejhallgatót egy BLUETOOTH-kompatibilis eszközzel, járj el a 
BLUETOOTH eszközhöz mellékelt párosítási útmutatás szerint.
Ha BLUETOOTH módban kapcsolod be a fejhallgatót, vagy átváltasz Xbox módról 
BLUETOOTH módra, a fejhallgató automatikusan megpróbál kapcsolatot létesíteni azzal a 
legutóbbi BLUETOOTH eszköz(ök), amellyel legutóbb kapcsolatban állt. Ez a headset 
támogatja a BLUETOOTH Multipoint technológiát, mellyel egyszerre több eszközhöz is tud 
csatlakozni.
A vezeték nélküli fejhallgató párosítása BLUETOOTH eszközzel:
1 Kapcsold be azt a BLUETOOTH eszközt, amellyel párosítani szeretnéd a vezeték nélküli 

fejhallgatót.
2 Állítsd a fejhallgató módkapcsolóját a BLUETOOTH állásba, majd nyomd meg a 

bekapcsoló gombot.
3 Nyomd le a fejhallgató csatlakozási gombját két másodpercre.
 A jelzőfények kéken villognak, amikor a fejhallgató BLUETOOTH felfedezési
 üzemmódban van.
4 Járj el a BLUETOOTH-kompatibilis eszközhöz mellékelt párosítási útmutatás szerint.
 Ha az eszközön biztonsági PIN kódot kell megadni a vezeték nélküli fejhallgatóval  

való párosításhoz, a „0000” (négy nulla) értéked add meg biztonsági PIN kódként.
 Ha sikeres a fejhallgató párosítása, a jelzőfények háromszor kéken felvillannak.
Ha egy másik BLUETOOTH-kompatibilis eszközzel szeretnéd párosítani a fejhallgatót, 
ismételd meg az 1–4. lépést.
a fejhallgató használata bluetooth módban
Ha a hanghívások kezelésére alkalmas BLUETOOTH eszközt használsz, az Action gomb 
segítségével kezdeményezheted, fogadhatod és utasíthatod el a hívásokat. Először 
párosítanod kell a vezeték nélküli fejhallgatót a BLUETOOTH eszközzel. 
Ha bejövő hívás érkezik, a fejhallgató jelzőfényei kéken villognak, amíg nem fogadod 
vagy nem utasítod el a hívást. A fejhallgató ezenkívül lejátssza a bejövő hívást jelző 
hangot.
Hanghívás kezdeményezése:
1 Nyomd le két másodpercre az Action gombot.
2 Kezdeményezd a hívást BLUETOOTH hangutasításokkal. A BLUETOOTH hangutasítások 

használatáról a BLUETOOTH eszköz útmutatója tartalmaz tájékoztatást.
Bejövő hívás fogadása:
1 Nyomd meg és engedd el a gombot.
Egy bejövő hívás felvételéhez tedd a következőket, ha a headset Xbox módban van:
1 Válts BLUETOOTH módra és a hívást automatikusan felveszed.
Hívás befejezéséhez:
1 Nyomd meg és engedd el a gombot.
Ha el szeretnéd utasítani a bejövő hívást:
1 Nyomd le két másodpercre az Action gombot.
Egy második bejövő hívás felvételéhez:
1 Nyomd meg a felvevő gombot, ezzel felveszed a második hívást és az elsőt tartásba 

rakod. Ezt a szolgáltatást támogatnia kell a BLUETOOTH eszközödnek és a 
mobilszolgáltatódnak is.

Amíg a hívás várakozik:
1 Nyomd meg a felvevő gombot az aktív hívás befejezéséhez.
2 Nyomd meg és tartsd nyomva a felvevőgombot két másodpercig a hívások közti 

váltáshoz.

a fejhallgató kezelése
A terméket a károsodás megelőzése érdekében száraz helyen kell tárolni, ahol nem 
nyomhatják össze nehezebb tárgyak. Ne hagyd a terméket és a kiegészítőit olyan helyen, 
ahol mások elcsúszhatnak rajtuk vagy megbotolhatnak bennük. Ne ülj rá és ne lépj rá  
a termékre.
A használat során tartsd be a következő utasításokat:
• Ne használd hőt kibocsátó tárgyak közében.
• Csak a Microsoft által megadott kiegészítőket/tartozékokat használd.
• Csak száraz törlőkendővel tisztítsd. Tisztítószerek használata kárt tehet a fejhallgatóban.
• Óvd a terméket a nedvességtől.
• A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne engedd, hogy eső vagy 

más nedvesség érje a terméket.

hibaelhÁrÍtÁs
Ha problémával találkozol, próbálkozz az alábbi megoldásokkal.
nem működik a vezeték nélküli fejhallgató
Kapcsold be a vezeték nélküli fejhallgatót a rajta található bekapcsoló gombbal. 
Csatlakoztasd a vezeték nélküli fejhallgatót a konzolhoz. Ehhez nyomd meg a konzol 
csatlakozási gombját, majd nyomd le hosszan a fejhallgató csatlakozási gombját. A két 
csatlakozási gomb megnyomása között nem telhet el 20 másodpercnél hosszabb idő.  
Ha mindezt megtetted, és mégsem működik a fejhallgató:
• Csatlakozz a konzollal az Xbox LIVE szolgáltatáshoz. A fejhallgató első használata  

előtt csatlakoznod kell az Xbox LIVE szolgáltatáshoz. Az Xbox LIVE szolgáltatásról 
a www.xbox.com/live webhelyen található tájékoztatás.

• Vidd közelebb a fejhallgatót a konzolhoz.
• Ügyelj arra, hogy az akkumulátor frissen fel legyen töltve.
• A konzol és a fejhallgató legyen legalább három méterre a nagyobb méretű 

fémtárgyaktól, például iratszekrénytől vagy hűtőszekrénytől.
• A konzolon vagy a fejhallgatón elhelyezett fém alapanyagú díszítések vagy matricák 

befolyásolhatják a vezeték nélküli fejhallgató működését. Távolítsd el a díszítéseket,  
és újra próbáld meg csatlakoztatni a fejhallgatót.

• Ügyelj arra, hogy a fejhallgató felé nézzen a konzol eleje, és ne nézzen közeli fal irányába.
• Ha négy vezeték nélküli kontroller van csatlakoztatva a konzolhoz, akkor egyet le kell 

választanod ahhoz, hogy csatlakoztatni tudj egy vezeték nélküli fejhallgatót.
 Úgy választhatsz le egy vezeték nélküli kontrollert, hogy három másodpercre lenyomod az 

Xbox Útmutató gombot, majd kikapcsolod a kontrollert. Ha egy vezetékes kontrollert 
szeretnél leválasztani, húzd ki a kábelét a konzolból.

• A (2,4 GHz-es frekvencián működő) vezeték nélküli telefonok, a vezeték nélküli 
hálózatok, a vezeték nélküli videojel-továbbítók, a mikrohullámú sütők és egyes 
mobiltelefonok zavarhatják a fejhallgató működését. Kapcsold ki vagy húzd ki ezeket 
az eszközöket, majd újra próbáld meg csatlakoztatni a fejhallgatót.

• Ha semmi más nem használ, alaphelyzetbe állíthatod a fejhallgatót úgy, hogy 
csatlakoztatod a konzolhoz a töltőkábellel.

nem ad hangot a fülhallgató
Győződj meg róla, hogy fennáll a vezeték nélküli kapcsolat a fejhallgató és a konzol között. 
Próbáld ki, nem szólal-e meg a fejhallgató, ha állítasz a hangerőn a hangerőszabályzókkal.
Mások nem hallanak: Xbox mód
Ellenőrizd, hogy fennáll-e a vezeték nélküli kapcsolat a fejhallgató a konzol és a fejhallgató 
között, és hogy nincs-e elnémítva a fejhallgató.
Ellenőrizd, hogy nincs-e elnémítva a beszédhang az Xbox Útmutatóban (a Personal 
Settings, Voice beállításnál). Nézd meg a játék kézikönyvében, hogy nem kell-e beszéd 
közben lenyomva tartani valamelyik gombot.
Mások nem hallanak: bluetooth mód
Ellenőrizd, hogy BLUETOOTH állásban van-e a fejhallgató módválasztó kapcsolója.
Ellenőrizd, hogy előrefelé mutat-e a mikrofon.
nem működik a csevegési funkció
Ellenőrizd, hogy fennáll-e a vezeték nélküli kapcsolat a fejhallgató és a konzol között,  
és hogy nincs-e elnémítva a fejhallgató (röviden nyomd meg az elnémítás gombot, ami 
vagy elnémítja, vagy visszahangosítja a fejhallgatót).
Ellenőrizd, hogy a konzol Xbox LIVE családi beállításai engedélyezik-e a más játékosokkal 
való kommunikációt.
nem töltődik fel az akkumulátor
Ha a töltőkábel csatlakoztatva van a fejhallgatóhoz, és nem töltődik az akkumulátor, 
akkor a fejhallgató első két jelzőfénye a következő sorrendben való villogással jelzi, hogy 
hiba áll fenn: 1., 1. majd 2.; 1., 1. majd 2 és így tovább.
Lehet, hogy az okozza az ilyen esetet, hogy túl meleg vagy túl hideg a fejhallgató. Hagyd 
a fejhallgatót a tápegységhez csatlakoztatva elég ideig ahhoz, hogy normális 
hőmérsékletet vegyen fel; ekkor el kell kezdődnie az akkumulátor töltésének.
Ha nem múlik el a hibaállapot, és úgy érzed, hogy a fejhallgató szobahőmérsékletű, 
fordulj az Xbox ügyfélszolgálatához (lásd „Ha további segítségre van szükséged”).

ha tovÁbbi segÍtségre van szükséged
A gyakori kérdésekre adott válaszokat, a hibaelhárítási lépéseket és az Xbox Ügyfélszolgálat 
kapcsolatfelvételi adatait a következő webhelyen találod: www.xbox.com/support.
Ne vidd vissza az Xbox 360 konzolt vagy tartozékait javításra a forgalmazóhoz. A hibaelhárítással 
és a javítással kapcsolatos tájékoztatásért keresd fel a www.xbox.com/support webhelyet.

  ne próbálkozz a javítással
 Ne próbáld meg az Xbox 360 konzolt, a tápegységet vagy a tartozékokat szétszerelni, 

megjavítani vagy módosítani. Ez súlyos sérülés vagy halálos áramütés, illetve tűz 
veszélyével járhat, továbbá érvényteleníti a garanciát.

az elhasznált elemek/akkumulátorok, elektromos és elektronikus berendezések kezelése
Az akkumulátor kémiai összetétele: Lítium-polimer
Az akkumulátor eltávolításának módja: Az akkumulátort csak szakképzett szerelő 
távolíthatja el, mert fennáll a veszélye annak, hogy maró hatású anyag szivárog ki, 
illetve túlmelegedés, tűz vagy robbanás következik be. Feszítsd fel az eszközt, hogy 

láthatóvá váljon az akkumulátor. Vágd el a vezetékeket, és óvatosan vedd ki az 
akkumulátort. Tájékoztatunk, hogy ha nem szakképzett szerelő távolítja el az 
akkumulátort, az a termékre nyújtott jótállás megszűnését eredményezi. Ha a terméken, 
az elemeken vagy a csomagolásukon ez a szimbólum található, az azt jelenti, hogy sem  
a termék, sem az esetleg benne található akkumulátorok nem helyezhetők el a háztartási 
hulladékok között. A te feladatod, hogy a használt elemek/akkumulátorok, valamint 
elektromos vagy elektronikus berendezések visszagyűjtésével foglalkozó átvételi helyre 
eljuttasd őket. A szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékok újrafelhasználása segít  
a természeti erőforrások kímélésében, továbbá az emberi egészségre és környezetre  
a nem megfelelő hulladékelhelyezés által esetleg okozott negatív hatások csökkentésében, 
mert az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus termékekben veszélyes 
anyagok lehetnek jelen. Az elemek/akkumulátorok, illetve az elektromos és elektronikus 
hulladékok elhelyezésével kapcsolatos további tájékoztatásért fordulj a helyi városi/
önkormányzati hivatalhoz, a háztartási hulladék elszállítását végző szolgáltatóhoz vagy  
a terméket értékesítő bolthoz. A WEEE-szabályozással és az elhasznált akkumulátorokkal 
kapcsolatos további információkért írj a weee@microsoft.com címre.
Ez a termék az NRTL listáján szereplő (UL, CSA, ETL stb.) és/vagy az IEC/EN 60950 jelű 
előírásoknak megfelelő (CE jelzésű) információtechnológiai berendezésekkel történő 
használatra készült.

nyilatkozat az eu irányelveinek való megfelelésről
A Microsoft Corporation ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2006/95/EK,  
a 2004/108/EK és az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó 
rendelkezéseinek.
A megfelelőség-ellenőrzési eljárás által megkövetelt műszaki dokumentáció a következő 
címen érhető el:
Vállalat: Microsoft Ireland Operations Ltd.
Cím: The Atrium Building 3
 Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18
Ország: Írország
Telefonszám: +353 1 295 3826
Faxszám: +353 1 706 4110
Internet:  http://www.microsoft.com/ireland/

szerzŐi jogi tÁjékoztató
A jelen dokumentumban található adatok, az URL-címeket és más internetes weblapokra mutató hivatkozásokat 
is beleértve, előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A vonatkozó szerzői jogi törvények betartása  
a felhasználó felelőssége. Anélkül, hogy korlátoznánk a szerzői jog körébe tartozó jogokat, a jelen dokumentum 
semmiféle része sem reprodukálható, nem tárolható és nem helyezhető el adatbázisokban, valamint nem 
továbbítható semmilyen formában és eljárással (elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, rögzítéssel vagy 
másféleképpen), semmiféle céllal. A fentiekhez a Microsoft Corporation kifejezett írásos engedélye szükséges.
A Microsoft rendelkezhet szabadalmakkal, bejegyzés alatt álló szabadalmakkal, védjegyekkel, szerzői jogokkal 
vagy más szellemi tulajdonjogokkal a dokumentum tárgykörére vonatkozóan. Hacsak a Microsoft valamelyik 
írásos licencszerződése másként nem rendelkezik, a jelen dokumentum rendelkezésre bocsátása nem jogosítja fel 
a felhasználót ezen szabadalmak, védjegyek, szerzői jogok vagy egyéb szellemi tulajdon használatára.
© 2011 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.
A Microsoft, az Xbox, az Xbox 360, az Xbox LIVE, valamint az Xbox és az Xbox LIVE embléma a Microsoft 
vállalatcsoport védjegye.
A BLUETOOTH® szó és a BLUETOOTH logo a BLUETOOTH SIG, Inc. tulajdona, a Microsoft Corporation engedéllyel 
használja.

  vigyázat!
 rádiófrekvenciás sugárzás
 A rádiófrekvenciás előírások betartása érdekében biztosítani kell a következő működési 

feltételeket: az antennát a gyártónak kell telepítenie, és bármilyen módosítása tilos. A 
vezeték nélküli eszközök nem telepíthetők közös helyre és nem üzemeltethetők együtt 
más antennával vagy adóberendezéssel. A fejbeszélők és kézi eszközök kivételével a 
vezeték nélküli eszközöknek legalább 20 cm távolságra kell lenniük az eszköz 
antennájától és a környezetében lévő emberektől.
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bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 
dla konsoli Xbox 360 z obsługą 
technologii bluetooth

Dziękujemy za wybranie bezprzewodowego zestawu 
słuchawkowego dla konsoli Xbox 360® z obsługą 
technologii BLUETOOTH®. Mały rozmiar, obsługa 
łączności bezprzewodowej oraz łatwość parowania 
tego zestawu słuchawkowego z konsolą Xbox 360 
sprawiają, że za jego pomocą można wygodnie 
rozmawiać z innymi graczami i wysyłać im 
wiadomości głosowe zarówno w trakcie gry, jak  
i poza rozgrywką. Ten zestaw słuchawkowy 
umożliwia także wydawanie poleceń głosowych  
w grach obsługujących funkcję poleceń głosowych.
Tego zestawu słuchawkowego można używać 
zarówno w trybie konsoli Xbox, jak i w trybie 
BLUETOOTH. Jeśli użytkownik posiada urządzenie 
BLUETOOTH obsługujące połączenia, może 
przełączyć się z trybu konsoli Xbox do trybu 
BLUETOOTH, aby odbierać połączenia przychodzące 
za pomocą zestawu słuchawkowego.

Aby używać tego zestawu słuchawkowego z konsolą Xbox 360, należy mieć bezpłatne 
konto Xbox LIVE®. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usługi Xbox LIVE, przejdź do 
witryny www.xbox.com. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox 360  
z obsługą technologii BLUETOOTH jest przeznaczony do użycia z konsolą Xbox 360 video 
game and entertainment system oraz urządzeniami obsługującymi technologię BLUETOOTH.
Cechy i funkcje tego zestawu słuchawkowego:
• Pełna gama funkcji konsoli Xbox i technologii BLUETOOTH.
• Zakres działania do 9 metrów (30 stóp).
• Aż do 8 godzin gry na naładowanej baterii.
• Dźwiękowe wskaźniki niskiego poziomu naładowania.
• Elementy sterujące głośnością/wyciszeniem.
• Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora dostępny w przewodniku konsoli Xbox.
Aby jeszcze lepiej wykorzystać możliwości bezprzewodowego zestawu słuchawkowego, 
można użyć kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox 360.
Ten produkt nie jest przeznaczony do użycia w zastosowaniach maszynowych, 
medycznych ani przemysłowych. Ten produkt jest przeznaczony do użycia ze sprzętem 
informatycznym zgodnym z normami NRTL (UL, CSA, ETL itp.) i/lub IEC/EN 60950-1 
(oznaczenie CE).
Nie zawiera części, które można serwisować. To urządzenie jest oznaczone jako produkt 
komercyjny przeznaczony do użycia w temperaturze od 0˚C (32˚F) do +50˚C (122˚F). 

  ostrzeŻenie
 Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy zapoznać się z informacjami  

o bezpieczeństwie i zdrowiu zawartymi w tym podręczniku oraz w instrukcji do konsoli 
Xbox 360. Wszystkie podręczniki należy zachować do późniejszego użycia. Aby uzyskać 
kopie podręczników, należy przejść do witryny www.xbox.com/support lub zadzwonić do 
pomocy technicznej konsoli Xbox (zobacz sekcję „Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy”).

Warunki ograniczonej gwarancji obejmującej ten produkt znajdują się w instrukcji do 
konsoli Xbox 360 oraz w Internecie pod adresem www.xbox.com/support.

  bezpieczeństwo elektryczne
 Tak jak w przypadku wielu innych urządzeń elektrycznych nieprzestrzeganie wymienionych 

poniżej środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć  
w wyniku pożaru albo uszkodzenie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.
• Należy używać tylko kabla ładowania zestawu słuchawkowego, który został dostarczony 

wraz z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym lub który uzyskano  
z autoryzowanego punktu serwisowego.

• Nie można dopuścić do zamoczenia zestawu słuchawkowego lub kabla ładowania 
zestawu słuchawkowego.

• Aby uniknąć uszkodzenia zestawu słuchawkowego lub jego kabla ładowania, należy 
odłączyć kabel ładowania od zestawu słuchawkowego w czasie burzy z piorunami oraz 
w sytuacji długotrwałego nieużywania kabla ładowania.

• Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do kabla ładowania, nie należy zakładać go na 
ucho.

• Aby uniknąć uszkodzenia zestawu słuchawkowego, należy unikać siadania na nim,  
a także deptania zestawu słuchawkowego, jego kabla oraz jego złącza.

  bezpieczeństwo akumulatora 
 Te środki ostrożności dotyczą wszystkich produktów, w których są używane akumulatory  

lub baterie.
 Używanie akumulatorów w nieprawidłowy sposób może spowodować wyciek płynu  

z akumulatorów, ich przegrzanie lub wybuch. Wyciekający z akumulatora płyn ma 
działanie korozyjne i może być trujący. Może spowodować poparzenie skóry oraz oczu  
i jest szkodliwy w przypadku połknięcia.

 Do ładowania akumulatora należy używać tylko ładowarki dostarczonej z produktem.

  niebezpieczeństwo połknięcia
 To urządzenie może zawierać małe części, które mogą zostać połknięte przez dzieci  

w wieku poniżej 3 lat. Małe części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

  informacja dla osób podróżujących
 Przed wniesieniem urządzenia bezprzewodowego na pokład samolotu lub  

umieszczeniem go w bagażu transportowanym w luku bagażowym należy wyjąć 
akumulatory lub wyłączyć urządzenie ( jeśli ma ono wyłącznik). Urządzenia 
bezprzewodowe, podobnie jak telefony komórkowe, mogą wysyłać fale o częstotliwości 
radiowej (RF) po włożeniu akumulatora i włączeniu urządzenia ( jeśli ma ono wyłącznik).

ładowanie zestawu słuchawkowego
Aby można było skonfigurować bezprzewodowy zestaw 
słuchawkowy dla konsoli Xbox 360 z obsługą technologii 
BLUETOOTH i używać go, należy naładować zestaw 
słuchawkowy. 
Aby naładować bezprzewodowy zestaw słuchawkowy
1 Podłącz jeden koniec kabla ładowania zestawu 

słuchawkowego do portu USB konsoli Xbox 360.
2 Podłącz drugi koniec tego kabla do wejścia zasilania 

zestawu słuchawkowego.
3 Włącz konsolę.
 Lampki na zestawie słuchawkowym migają na zielono 

podczas ładowania w trybie konsoli Xbox, a na niebiesko 
podczas ładowania w trybie BLUETOOTH. Po zakończeniu  
ładowania lampki świecą światłem ciągłym.

 uwagi
• Ładowanie baterii zwykle trwa dwie godziny.
• Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że akumulator jest w pełni rozładowany.
• Jeśli zestaw słuchawkowy jest połączony bezprzewodowo z konsolą, podłączenie do 

niego kabla ładowania zestawu słuchawkowego spowoduje zakończenie 
bezprzewodowego połączenia z konsolą.

• Zestaw słuchawkowy nie działa, gdy jest podłączony do kabla ładowania.
• Jeśli zestaw słuchawkowy nie będzie używany przez długi czas, może dojść do rozładowania 

akumulatora. Jeśli tak się stanie, należy ponownie naładować zestaw słuchawkowy.
• Podczas ładowania zestaw słuchawkowy może być ciepły.

konfigurowanie i uŻywanie zestawu słuchawkowego 
w trybie konsoli XboX
Tego zestawu słuchawkowego można używać w trybie konsoli Xbox lub w trybie BLUETOOTH. W 
tej sekcji opisano sposób konfigurowania i używania zestawu słuchawkowego w trybie konsoli 
Xbox. Aby uzyskać informacje dotyczące używania bezprzewodowego zestawu słuchawkowego w 
trybie BLUETOOTH, zobacz sekcję Konfigurowanie i używanie zestawu słuchawkowego w trybie 
BLUETOOTH.
podłączanie zestawu słuchawkowego do konsoli Xbox 360
Aby można było używać zestawu słuchawkowego wraz z konsolą, należy bezprzewodowo 
połączyć (sparować) zestaw słuchawkowy z konsolą. Po połączeniu w parę tych dwóch 
urządzeń zestaw słuchawkowy będzie automatycznie nawiązywał połączenie z konsolą po 
każdym włączeniu go w trybie konsoli Xbox lub przełączeniu go z trybu BLUETOOTH do trybu 
konsoli Xbox.
Aby bezprzewodowo połączyć zestaw słuchawkowy z konsolą
1 Włącz konsolę, naciskając przycisk zasilania.
2 Na zestawie słuchawkowym ustaw przełącznik trybów w trybie konsoli 

Xbox, a następnie naciśnij przycisk zasilania.
3 Gdy zestaw słuchawkowy wyemituje dźwięk uruchamiania, 

naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy jego przycisk łączenia.
4 W ciągu 20 sekund od chwili naciśnięcia przycisku łączenia 

zestawu słuchawkowego naciśnij przycisk łączenia na konsoli.
 Gdy zestaw słuchawkowy zostanie połączony z konsolą, lampki 

zaświecą trzy razy na zielono. Zestaw słuchawkowy zostanie 
przypisany do określonej ćwiartki na konsoli wskazywanej przez 
świecącą zieloną lampkę.

 Jeśli kontroler jest przypisany do ćwiartki 1, zestaw słuchawkowy 
także zostanie przypisany do ćwiartki 1. Jeśli do ćwiartki 1 jest już 
przypisany inny bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, ten zestaw 
słuchawkowy zostanie przypisany do następnej dostępnej 
ćwiartki.

5 Jeśli chcesz skojarzyć zestaw słuchawkowy z kontrolerem 
przypisanym do innej ćwiartki, naciśnij przycisk łączenia lub 
zasilania zestawu słuchawkowego, aby przejść do odpowiedniej 
ćwiartki.

 Na przykład aby zmienić przypisanie zestawu słuchawkowego  
z ćwiartki 1 na ćwiartkę 3, naciśnij dwa razy przycisk łączenia 
urządzenia.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie ukończy procesu nawiązywania połączenia  
w ciągu 20 sekund, lampki zaczną ponownie powoli migać.
 uwagi

• Przed pierwszym użyciem zestawu słuchawkowego należy nawiązać połączenie  
z usługą Xbox LIVE. Połączenie z usługą Xbox LIVE umożliwi konsoli pobranie 
niezbędnych aktualizacji oprogramowania. Aby uzyskać informacje dotyczące usługi 
Xbox LIVE, odwiedź witrynę www.xbox.com/live.

• Do konsoli jednocześnie można podłączyć do czterech bezprzewodowych zestawów 
słuchawkowych. Każdy podłączony zestaw słuchawkowy jest przypisany do ćwiartki.

• Aby można było podłączyć bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, co najmniej jedna 
ćwiartka musi być wolna (niepodświetlona). Aby odłączyć kontroler bezprzewodowy, 
naciśnij i przytrzymaj przycisk przewodnika konsoli Xbox przez trzy sekundy, a następnie 
wyłącz kontroler. Aby odłączyć kontroler przewodowy, odłącz jego kabel od konsoli.

• Jeśli planowane jest podłączenie wielu kontrolerów i bezprzewodowych zestawów 
słuchawkowych, należy podłączać te urządzenia parami: najpierw bezprzewodowy 
zestaw słuchawkowy, a następnie przeznaczony do współdziałania z nim kontroler.

• Zestawu słuchawkowego można używać z konsolą bez podłączonego kontrolera. 
Jeśli nie jest używany kontroler, zestaw słuchawkowy będzie mieć własną ćwiartkę.

• Zestaw słuchawki z mikrofonem dla konsoli Xbox 360 (przewodowy) ma pierwszeństwo 
przed bezprzewodowym zestawem słuchawkowym. Bezprzewodowego zestawu 
słuchawkowego nie można skojarzyć z kontrolerem połączonym z przewodowym 
zestawem słuchawkowym. Aby użyć zamiast niego bezprzewodowego zestawu 
słuchawkowego, należy odłączyć przewodowy zestaw słuchawkowy, a następnie 
ponownie wykonać kroki konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

• Wyłączenie konsoli nie powoduje wyłączenia zestawu słuchawkowego. Aby wyłączyć 
zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk zasilania.

• Zestaw słuchawkowy jest w danej chwili podłączony bezprzewodowo tylko do 
jednej konsoli. Można go w dowolnej chwili podłączyć do nowej konsoli, ale 
spowoduje to utratę połączenia z poprzednią konsolą.

• Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox 360 działa w odległości 
maksymalnie 9 metrów (30 stóp) od konsoli. Zasięg może zostać ograniczony przez 
przedmioty znajdujące się między kontrolerem a konsolą.

zakładanie zestawu słuchawkowego
Aby można było używać bezprzewodowego zestawu słuchawkowego 
do grania lub rozmawiania, należy zamontować nakładkę na ucho  
i upewnić się, że zestaw słuchawkowy jest dobrze dopasowany. Do 
zestawu słuchawkowego dołączono trzy nakładki na ucho, aby 
zagwarantować komfortowe korzystanie z niego. 
Przed zmianą nakładki na ucho należy upewnić się, że zestaw 
słuchawkowy jest wyłączony.
Aby założyć zestaw słuchawkowy
1 Chwyć zestaw słuchawkowy w jedną rękę, kierując głośnik 

w swoją stronę.
2 Drugą ręką chwyć zaczep na ucho, tak jak pokazano, a następnie 

wciśnij go na miejsce u podstawy głośnika.
 Zaczep na ucho można odwracać, dzięki czemu zestaw słuchawkowy można nosić na 

lewym lub na prawym uchu.
3 Wybierz nakładkę na ucho, wyśrodkuj ją przy głośniku, a następnie wciśnij ją 

delikatnie, tak aby wskoczyła na miejsce.
 Powierzchnia głośnika jest nieco cofnięta w stosunku do obramowania nakładki na ucho.
4 Umieść wygodnie zestaw słuchawkowy na uchu, tak aby nakładka na ucho spoczywała 

na uchu. 
 Jeśli noszenie zestawu słuchawkowego nie jest odpowiednio wygodne, zdejmij go  

i zmień nakładkę na ucho.
5 Jeśli zestaw słuchawkowy został wygodnie ułożony na uchu, zdejmij go, a następnie włącz.
6 Ponownie załóż zestaw słuchawkowy na ucho, dostosuj głośność i zacznij używać 

zestawu słuchawkowego.
 Aby zagwarantować najlepsze działanie mikrofonu, należy ustawić zestaw 

słuchawkowy, tak jak pokazano na ilustracji.
używanie zestawu słuchawkowego
W treści tej sekcji przyjęto założenie, że bezprzewodowy zestaw słuchawkowy został już 
podłączony do konsoli. Aby używać zestawu słuchawkowego w trybie konsoli Xbox, należy 
włączyć konsolę.
• Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij przycisk zasilania.
 Zestaw słuchawkowy jest przypisany do określonej ćwiartki na konsoli wskazywanej 

przez świecącą zieloną lampkę.
• Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
• Aby dostosować głośność, naciśnij przycisk zwiększenia lub zmniejszenia głośności.
• Aby wyciszyć dźwięk zestawu słuchawkowego, naciśnij przycisk wyciszenia. Aby wyłączyć 

wyciszenie dźwięku zestawu słuchawkowego, ponownie naciśnij przycisk wyciszenia.
 Zestaw słuchawkowy można wyciszyć tylko w trybie konsoli Xbox.
wskaźniki niskiego poziomu naładowania akumulatora
Ten bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jest wyposażony w dwa wskaźniki niskiego 
poziomu naładowania akumulatora. Pierwszy z nich wskazuje, że zestaw słuchawkowy 
będzie działał jeszcze przez 30 minut, a drugi, że przez pięć minut.

Gdy akumulator umożliwia używanie zestawu słuchawkowego jeszcze przez 30 minut, 
lampki migają dwa razy na minutę. Z kolei gdy akumulator umożliwia używanie zestawu 
słuchawkowego jeszcze tylko przez pięć minut, lampki migają w sposób ciągły do czasu 
wyłączenia zestawu słuchawkowego.
przełączanie trybów działania
Po włączeniu zestawu słuchawkowego można przełączyć jego tryb działania. Jeśli 
użytkownik posiada urządzenie BLUETOOTH obsługujące połączenia, może przełączyć się  
z trybu konsoli Xbox do trybu BLUETOOTH, aby odbierać połączenia przychodzące za 
pomocą zestawu słuchawkowego. W tym celu należy uprzednio sparować 
bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z posiadanym urządzeniem BLUETOOTH.
Aby przełączać tryby działania
1 Na zestawie słuchawkowym ustaw przełącznik trybów 

w odpowiednim trybie.
2 W przypadku przełączenia z trybu konsoli Xbox do trybu BLUETOOTH 

w celu odebrania połączenia przychodzącego zestaw słuchawkowy 
automatycznie odbierze połączenie po przełączeniu do trybu 
BLUETOOTH.

 W przypadku przełączenia z trybu BLUETOOTH do trybu konsoli Xbox 
zestaw słuchawkowy będzie używał ustawień używanych podczas 
ostatniego połączenia w trybie konsoli Xbox.

konfigurowanie i uŻywanie zestawu słuchawkowego 
w trybie bluetooth
Aby można było korzystać z funkcji trybu BLUETOOTH zestawu słuchawkowego, należy 
bezprzewodowo połączyć (sparować) go z innym urządzeniem obsługującym technologię 
BLUETOOTH. Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie ośmioma urządzeniami 
obsługującymi technologię BLUETOOTH.
parowanie zestawu słuchawkowego z innym urządzeniem bluetooth
Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem obsługującym technologię 
BLUETOOTH należy postępować zgodnie z instrukcjami parowania dołączonymi do 
urządzenia BLUETOOTH.
Po włączeniu zestawu słuchawkowego w trybie BLUETOOTH lub przełączeniu go z trybu 
konsoli Xbox do trybu BLUETOOTH podejmie on automatyczną próbę nawiązania 
połączenia ostatniego urządzenia (urządzeń) BLUETOOTH, z którym był ostatnio 
połączony. Twój zestaw słuchawkowy wspiera technologię BLUETOOTH Multipoint.  
To oznacza, że Twój zestaw słuchawkowy może połączyć się jednocześnie z dwoma 
urządzeniami BLUETOOTH.
Aby sparować bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z urządzeniem BLUETOOTH
1 Włącz urządzenie BLUETOOTH, które chcesz sparować z bezprzewodowym zestawem 

słuchawkowym.
2 Na zestawie słuchawkowym ustaw przełącznik trybów w trybie BLUETOOTH, a następnie 

naciśnij przycisk zasilania.
3 Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk łączenia.
 Lampka miga na niebiesko, gdy zestaw słuchawkowy działa w trybie wykrywania urządzeń 

BLUETOOTH.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami parowania dołączonymi do posiadanego urządzenia 

obsługującego technologię BLUETOOTH.
 Jeśli do sparowania urządzenia z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym jest 

wymagane użycie zabezpieczającego numeru PIN, użyj zabezpieczającego numeru 
PIN „0000” (cztery zera).

 Gdy zestaw słuchawkowy zostanie sparowany pomyślnie, lampka mignie trzy razy  
na niebiesko.

Aby sparować zestaw słuchawkowy z innym urządzeniem obsługującym technologię 
BLUETOOTH, powtórz kroki od 1 do 4.
używanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego w trybie bluetooth
Jeśli użytkownik posiada urządzenie BLUETOOTH obsługujące połączenia głosowe, może 
używać przycisku akcji w celu wykonywania, odbierania i odrzucania połączeń. W tym celu 
należy uprzednio sparować bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z posiadanym 
urządzeniem BLUETOOTH.
W przypadku połączenia przychodzącego lampka zestawu słuchawkowego będzie migać 
na niebiesko do czasu odebrania lub odrzucenia połączenia. Zestaw słuchawkowy będzie 
także odtwarzał dźwięk połączenia przychodzącego.
Aby wykonać połączenie głosowe:
1 Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk akcji.
2 Użyj poleceń głosowych BLUETOOTH w celu wykonania połączenia. Aby uzyskać 

informacje dotyczące poleceń głosowych BLUETOOTH, zapoznaj się z instrukcjami 
dołączonymi do urządzenia BLUETOOTH.

Aby odebrać połączenie przychodzące:
1 Naciśnij i zwolnij przycik “Action”.

By odebrać przychodzące połączenie kiedy zestaw słuchawkowy jest w trybie Xbox:
1 Zmień tryb na BLUETOOTH i połączenie będzie odbierane automatycznie.
By zakończyć połączenie:
1 Naciśnij i zwolnij przycik “Action”.
Aby odrzucić połączenie przychodzące:
1 Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk akcji.

Jeśli otrzymujesz drugie połączenie podczas aktywnej rozmowy:
1 Naciśnij przycisk „Action” by odebrać drugie połączenie a pierwsze przejdzie w stan 

oczekiwania. Ta funkcja musi być wsparta przez Twoje urządzenie BLUETOOTH oraz 
operatora telefonii komórkowej.

Kiedy połączenie jest w stanie oczekiwania:
1 Naciśnij i zwolnij przycisk „Action” by zakończyć aktywną rozmowę.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycik „Action” przez dwie sekundy by przełączyć się między 

połączeniami.

ochrona zestawu słuchawkowego
Aby zabezpieczyć produkt przed uszkodzeniem, należy przechowywać go w suchym 
miejscu, w którym nie zostanie uszkodzony przez cięższe przedmioty. Nie wolno 
zostawiać produktu ani jego akcesoriów w miejscach, w których ktoś mógłby na nie 
nadepnąć lub się o nie potknąć. Nie wolno siadać ani stawać na produkcie.
Produkt należy użytkować zgodnie z następującymi instrukcjami:
• Produktu nie wolno używać w pobliżu źródeł ciepła.
• Należy używać wyłącznie dodatków/akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Microsoft.
• Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej ściereczki. Stosowanie środków 

czyszczących może spowodować uszkodzenie zestawu słuchawkowego.
• Nie można dopuścić do zamoczenia produktu.
• Aby zminimalizować zagrożenie poparzeniem lub porażeniem prądem, należy chronić produkt 

przed deszczem i zalaniem innymi cieczami.

rozwiązywanie probleMów
W przypadku wystąpienia problemów należy wypróbować podane poniżej rozwiązania.
bezprzewodowy zestaw słuchawkowy nie działa
Aby włączyć bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, naciśnij jego przycisk zasilania. Aby 
połączyć bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z konsolą, naciśnij przycisk łączenia na 
konsoli, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk łączenia na zestawie słuchawkowym. 
Oba przyciski łączenia należy nacisnąć w odstępie czasu krótszym niż 20 sekund. Jeśli 
wykonanie tej czynności nie spowoduje, że zestaw słuchawkowy zacznie działać:
• Upewnij się, że konsola jest połączona z usługą Xbox LIVE. Przed pierwszym użyciem 

zestawu słuchawkowego należy nawiązać połączenie z usługą Xbox LIVE. Aby uzyskać 
informacje dotyczące usługi Xbox LIVE, odwiedź witrynę www.xbox.com/live.

• Przenieś zestaw słuchawkowy bliżej konsoli.
• Upewnij się, że akumulator jest świeżo naładowany.
• Ustaw konsolę i zestaw słuchawkowy w odległości co najmniej 1 metra od dużych 

metalowych obiektów, takich jak szafki na dokumenty lub lodówki.
• Metalowe ozdoby bądź naklejki na konsoli lub zestawie słuchawkowym mogą zakłócać 

prawidłowe działanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego. Usuń ozdoby  
i spróbuj ponownie nawiązać połączenie.

• Upewnij się, że przód konsoli jest ustawiony w kierunku do zestawu słuchawkowego,  
a konsola znajduje się daleko od ścian pomieszczenia.

• Jeśli używasz czterech kontrolerów bezprzewodowych podłączonych do konsoli, musisz 
odłączyć jeden z nich, aby móc podłączyć bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

 Aby odłączyć kontroler bezprzewodowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk przewodnika 
konsoli Xbox przez trzy sekundy, a następnie wyłącz kontroler. Aby odłączyć kontroler 
przewodowy, odłącz jego kabel od konsoli.

• Działanie zestawu słuchawkowego mogą zakłócać bezprzewodowe słuchawki 
telefoniczne (2,4 GHz), bezprzewodowe sieci LAN, bezprzewodowe przekaźniki wideo, 
kuchenki mikrofalowe oraz niektóre telefony komórkowe. Wyłącz je i spróbuj 
ponownie podłączyć zestaw słuchawkowy.

• Jeśli żadna z powyższych metod nie działa, możesz zresetować zestaw słuchawkowy, 
używając kabla ładowania w celu podłączenia zestawu słuchawkowego do konsoli.

słuchawka nie emituje dźwięku
Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest bezprzewodowo połączony z konsolą. Spróbuj 
dostosować głośność, używając elementów sterujących głośnością na zestawie słuchawkowym.
inne osoby nie słyszą użytkownika: tryb konsoli Xbox
Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest bezprzewodowo połączony z konsolą i że nie  
jest wyciszony.
Upewnij się, że głos nie jest wyciszony w przewodniku konsoli Xbox (przejdź do ustawienia 
Personal Settings, Voice). Przejrzyj podręcznik dołączony do gry, aby ustalić, czy podczas 
mówienia trzeba wcisnąć przycisk.
inne osoby nie słyszą użytkownika: tryb bluetooth
Upewnij się, że przełącznik trybów zestawu słuchawkowego jest ustawiony w pozycji 
BLUETOOTH.
Upewnij się, że mikrofon jest skierowany do przodu.
funkcja rozmowy nie działa
Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest bezprzewodowo połączony z konsolą i że nie 
jest wyciszony (naciśnij krótko przycisk wyciszenia, aby wyciszyć zestaw słuchawkowy lub 
wyłączyć wyciszenie).
Upewnij się, że określone w konsoli ustawienia filtra rodzinnego dla usługi Xbox LIVE zezwalają 
na komunikację z innymi graczami.
nie można naładować akumulatora
Jeśli kabel ładowania zestawu słuchawkowego jest podłączony do zestawu słuchawkowego i nie 
można naładować akumulatora, pierwsze dwie lampki zestawu słuchawkowego będą migać  
w kolejności (1, 1 i 2; 1, 1 i 2; itd.) w celu wskazania stanu błędu.
Może to oznaczać, że zestaw słuchawkowy jest zbyt ciepły lub zbyt zimny. Zostaw zestaw 
słuchawkowy podłączony do zasilacza tak długo, aż osiągnie temperaturę otoczenia,  
co powinno umożliwić normalne ładowania akumulatora.
Jeśli stan błędu utrzymuje się, mimo że zestaw słuchawkowy ma temperaturę zbliżoną  
do temperatury pokojowej, zadzwoń do pomocy technicznej konsoli Xbox (zobacz sekcję 
„Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy”).

jeśli potrzebujesz dalszej poMocy
Odpowiedzi na często zadawane pytania, rozwiązania problemów i dane kontaktowe 
pomocy technicznej konsoli Xbox znajdują się na stronie http://www.xbox.com/support.
Konsoli Xbox 360 i jej akcesoriów nie należy dostarczać sprzedawcy w celu naprawy. 
Informacje serwisowe i dotyczące rozwiązywania problemów można znaleźć na stronie 
www.xbox.com/support. 
 
  nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy
 Nie należy podejmować prób demontażu, serwisowania lub modyfikowania konsoli 

Xbox 360, jej zasilacza lub akcesoriów. Może to doprowadzić do poważnych obrażeń 
ciała lub śmierci spowodowanych ogniem lub porażeniem prądem elektrycznym,  
a ponadto skutkuje to także utratą gwarancji.

wyrzucanie zużytych akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Substancja chemiczna w akumulatorze: polimer litu
Instrukcje wyjmowania akumulatora: Z powodu zagrożenia wyciekiem korozyjnego 
płynu, przegrzaniem, zapaleniem lub wybuchem akumulator może wyjąć tylko 
przeszkolony technik. Aby odsłonić akumulator, należy otworzyć urządzenie. 

Następnie należy przeciąć przewody i ostrożnie wyjąć akumulator. Należy pamiętać, że 
wyjęcie akumulatora przez osobę niebędącą przeszkolonym technikiem spowoduje 
unieważnienie gwarancji produktu. Ten symbol na produkcie, bateriach, akumulatorach lub 
opakowaniu oznacza, że produktu i dołączonych akumulatorów nie można wyrzucać razem 
z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest 
przekazanie produktu do odpowiedniego punktu zbiórki baterii i akumulatorów oraz 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu. Odrębna zbiórka  
i recykling pomagają chronić zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu 
wpływowi na zdrowie ludzkie i środowisko spowodowanemu możliwą obecnością 
niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 
który mógłby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji. Aby uzyskać więcej 
informacji dotyczących miejsc, w których można zostawiać zużyte akumulatory oraz sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, firmą 
odbierającą odpady domowe lub sklepem, w którym nabyto ten produkt. Aby uzyskać 
dodatkowe informacje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
akumulatorów, należy skontaktować się z firmą Microsoft pod adresem weee@microsoft.com.
Ten produkt jest przeznaczony do użycia ze sprzętem informatycznym zgodnym  
z normami NRTL (UL, CSA, ETL itp.) i/lub IEC/EN 60950 (oznaczenie CE).

deklaracja zgodności z dyrektywami unii europejskiej
Firma Microsoft Corporation oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi 
wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 2006/95/WE,  
2004/108/WE i 1999/5/WE.
Dokumentacja techniczna wymagana przez procedurę oceny zgodności jest dostępna  
w następujących miejscach:
Firma: Microsoft Ireland Operations Ltd.
Adres: The Atrium Building 3
 Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18
Kraj: Irlandia
Numer telefonu: +353 1 295 3826
Numer faksu: +353 1 706 4110
Strona internetowa:  http://www.microsoft.com/ireland/
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Informacje zawarte w tym dokumencie, łącznie z adresami URL i innymi odnośnikami do witryn sieci Web, mogą ulec 
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sytuacji określonych w prawie autorskim żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana, składowana lub 
wprowadzana do systemu przechowywania informacji elektronicznych ani przesyłana w jakiejkolwiek postaci,  
w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny, jako fotokopia, nagranie lub w inny sposób) i w jakimkolwiek celu 
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  utrata słuchu
 Długotrwałe narażenie na działanie głośnych dźwięków podczas korzystania z zestawu 

słuchawkowego może prowadzić do przejściowej lub trwałej utraty słuchu.

  uwaga
 narażenie na działanie fal o częstotliwości radiowej
 Aby spełnić wymagania dotyczące wystawienia na działanie fal o częstotliwościach 

radiowych, należy zachować następujące środki ostrożności: Antena musi być 
zainstalowana przez producenta i nie należy w jej ustawieniach wprowadzać żadnych 
zmian. Urządzenia bezprzewodowe nie mogą być umieszczane w jednym miejscu ani 
współpracować z inną anteną bądź innym nadajnikiem. Z wyjątkiem zestawów 
słuchawkowych i urządzeń podręcznych urządzenia bezprzewodowe muszą być 
umieszczane w taki sposób, aby antena urządzenia bezprzewodowego znajdowała się 
w odległości co najmniej 20 cm od osób.


