
Instrukcja



Specyfikacja

Ogólne:
 Typ
 Chipset
 Kabel podłączeniowy
 Regulacja głośności
 Wyciszenie mikrofonu
 Sprzętowy Equalizer
 Efekty Surround*
 Zasilanie
 Waga
 Wymiary (dł. x sz. x w.)
 Obsługiwane systemy operacyjne

Kable i podłączenia:
 Interfejs
 Kompatybilność z TRRS CTIA 4-pin
 Długość kabla
 Pozłacane styki USB

Kompatybilność:
 PC/Laptopy
 PlayStation 4

Zewnętrzna Karta Muzyczna
SSS1629
USB




8 ustawień
Wyłączony, Muzyka, Gaming, Film
USB
20 g
60 x 25 x 11 mm
Windows 7/8/10, MacOS, Linux

2x 3.5 mm stereo jacki


15 cm





* Tylko przy zainstalowaniu oprogramowania pod Windows



Equalizer LED: niebieski, gdy jest ustawienie aktywne

Mikrofon LED: czerwone, gdy jest wyciszony

Przegląd



Słuchawki 
TRRS 4-pin

Słuchawki 
stereo z mikr.

Instalacja



Ostatnie ustawienie jest 
zapisywane na SB1

Equalizer wyłączony.
Neutralne tony, brak efektu 3D

Neutralne tony, włączony efekt 3D

Ustawienia Equalizera

Wzmocnione wysokie i niskie tony, 
brak efektu 3D

Wzmocnione wysokie i niskie tony, 
włączony efekt 3D



Ustawienia Equalizera

Wzmocnione tylko wysokie tony, 
brak efektu 3D

Wzmocnione tylko wysokie tony, 
włączony efekt 3D

Wzmocnione tylko niskie tony, 
brak efektu 3D

Wzmocnione niskie tony, włączony efekt 3D



Niebieski symbol: SB1 jest gotowa do użycia

Szary symbol: SB1 nie jest podłączona 
Czerwony symbol: Błąd

Oprogramowanie

01. Wyłączone wszystkie efekty dźwiękowe

02. Efekt Surround "Muzyka"

03. Efekt Surround "Gaming"

04. Efekt Surround "Film"

01 02 03 04

Ściągnij oprogramowanie na 
www.sharkoon.com i podwójnie 
kliknij na SB1_Setup.exe aby 
je zainstalować.

Ikonka



Uwaga

Zastrzeżenia prawne
Za potencjalną utratę danych, szczególnie w wyniku nieprawidłowej obsługi produktu, firma 
Sharkoon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Wszystkie wymienione produkty i opisy są znakami towarowymi i /lub zastrzeżonymi znaka-
mi towarowymi odpowiednich producentów i są zaakceptowane jako chronione.
W następstwie polityki stałego ulepszania produktu przez firmę Sharkoon, konstrukcja i 
specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Krajowe specyfikacje 
produktów poszczególnych regionów mogą się różnić od siebie. 
Wszelkie prawa dołączonego oprogramowania należą do odpowiednich właścicieli. Przed 
rozpoczęciem korzystania z oprogramowania należy zapoznać się z warunkami licencji 
producenta.
Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie w zakresie tłumaczenia, przedruku, powielania 
poprzez kopiowanie lub przy użyciu innych środków technicznych. Naruszenia doprowadzi 
do wyrównania. Wszelkie prawa są zastrzeżone, szczególnie w zakresie praw do patentu 
lub użytkowego patentu. Sposób dostawy i modyfikacje techniczne są zastrzeżone. 

Utylizacja zużytego produktu
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z wysokiej jakości materiałów i elementów, 
które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniun.
 Symbol przekreślonego śmietnika na kółkach dołączony do produktu oznacza, że 
 jest on objęty Dyrektywa Euro- pejska 2012/19/EU w sprawie elektroniki.
 Należy zapoznać się z krajowym systemem odbioru produktów elektry- cznych i 
 elektronicznych.
Należy postępować zgodnie z krajowymi przepisami i nie wyrzucać tego typu urządeń wraz 
z innymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego używanego produktu pomoże 
zapobiec potencjalnym negatywnym skutom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
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