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Základní uživatelská příručka ROCCAT Kave
Obsah balení: Prostorová 5.1 sluchátka ROCCAT Kave
Sešit „Inary Case“ s identifikační kartou ROCCAT ID
CD s 5.1 zvukovou demonstrací a dalšími doplňky
Tip΄n΄Control ovládání na stůl
Základní instalační příručka

Systémové požadavky: PC nebo MAC
Zvuková karta s výstupy pro 5.1 reproduktory.
Volný USB port

Připojení:
Brava konektoru u sluchátek
Růžová
Zelená
Oranžová
Černá
Šedivá – USB konektor

Zdířka na zvukové kartě
Mikrofon
Přední reproduktory L/P
Subwoofer a Střední reproduktor
Zadní reproduktory L/P
USB port

Připojte konektory sluchátek do příslušných zdířek na zvukové kartě a základní desce
počítače. USB konektor jako poslední.

Nastavení hlasitosti:

Na ovladači jsou k dispozici dva režimy optimalizace zvuku. Game a Movie.
Volba Game je určená především pro hraní 3D her podporujících prostorový zvuk. Při tomto
režimu jsou nastaveny vnitřní parametry sluchátek tak aby vynikly detaily zvuků.
Volba Movie je určená pro sledování filmů, kdy je vnitřní nastavení sluchátek optimalizováno
pro co nejlepší čistotu mluveného slova.

Ovládací pult pro hlasitost jednotlivých zvukových kanálů u sluchátek.
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Kruhový ovladač celkové hlasitosti sluchátek. Tlačítko uprostřed slouží k vypnutí/zapnutí
reprodukce zvuku. Změna této funkce je doprovázena krátkodobým blikáním modré LED.

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí mikrofonu. Pokud je mikrofon aktivní LED na konci bude svítit
v opačném případě bude zhaslá.
Řešení potíží:
Pokud sluchátka nefungují, překontrolujte zda je připojený USB kontektor k PC a zda
port USB na PC je funkční.
Překontrolujte zda jste skutečně jednotlivé konektory jack připojili ke správným
zdířkám u zvukové karty. Informace o rozložení jednotlivých zdířek u zvukové karty
naleznete v příručce ke zvukové kartě.
Překontrolujte nastavení vlastností zvuku ve Windows. Obrázky na straně 9
originálního anglického manuálu jsou z operačního systému Windows XP. U Windows
Vista, Windows 7 nebo MAC se liší. Případné informace hledejte v nápovědě systému.
Pro systémy Windows standardně stiskem funkční klávesy F1.
Pokud nefunguje mikrofon překontrolujte zda jeho LED svítí. Pokud ne a stav se
nezmění ani po stisku tlačítka po vypnutí a zapnutí mikrofonu, nechte sluchátka
reklamovat tam kde jste je zakoupily. Pokud LED svítí překontrolujte nastavení ve
vlastnostech zvuku a zda je konektor správně připojen ke zvukové kartě.
Pokud sluchátka nereprodukují prostorový zvuk, překontrolujte zda jste řádně a
správně nastavily vlastnosti zvuku u zvukové karty a jako výstup máte zvoleny 5.1
reproduktory či sluchátka. A v neposlední řadě, zda program který používáte
podporuje prostorový zvuk a ve vlastnostech programu jej máte správně nastaven.

Přiložená ROCCAT ID karta obsahuje identifikační číslo, které vám zajistí přístup k online
ROCCAT World Insider Zone – kde můžete získat slevy a speciální nabídky…
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