PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI
1) INSTALACJA:
Instalacja sprzętu:
 Znajdź wolny port USB,
 Podłącz słuchawki do komputera
 Słuchawki powinny być gotowe do pracy

Instalacja oprogramowania.
 Umieść dołączoną płytę CD ze sterownikami w napędzie CD-ROM.
 Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie.
 Jeśli to nie nastąpi, wykonaj następujące czynności:
o Start-Uruchom-Przeglądaj
o Wybierz napęd CD-ROM..
o Znajdź folder z nazwą sterownika odpowiadającego twojej wersji systemu Windows
o Kliknij dwukrotnie plik setup.exe.
o Postępuj zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.
o Uruchom ponownie komputer


W celu zmiany ustawień dźwięku Słuchawek Genesis XH55 należy kliknąć na poniższą ikonę w pasku
zadań w prawym dolnym rogu pulpitu.

 Po kliknięciu w ta ikonę programu otworzy się poniższe okno:
W celu uzyskania najlepszej jakości dźwięku w „zakładce wejście systemowe” należy zaznaczyć 6CH



W celu zaawansowanej konfiguracji należy zaznaczyć „Tryb DSP” oraz zaznaczyć okienko „Virtual
Speaker Shifter”
o Pojawi się nowa zakładka „ Shifter”
o Za pomocą przesuwania poszczególnych „głośników” ( można przybliżać , lub oddalać ,
regulować głośność dźwięku poszczególnych „głośników”)

L-lewy
C- środkowy
R-prawy
LB- lewy tylni
RB- prawy tylni
LS- lewy boczny
RS- prawy boczny
SUB- basowy

2) UWAGI OGÓLNE
 Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji i mogą spowodować

uszkodzenie produktu.
 Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
 Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.

 Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS. Jej celem jest zmniejszenie ilości
substancji niebezpiecznych, przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.

 Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako
odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu
uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy
lokalnej.

Więcej informacji na stronie: www.natec-europe.com
Niniejszym Impakt Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie NSG-0373 jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami obowiązujących dyrektyw WE. Pełny tekst
deklaracji CE można pobrać ze strony internetowej dystrybutora www.impakt.com.pl.

EN - GENESIS HX55 - USER’S GUIDE
1) INSTALATION
Installing the Hardware:
a. Connect the USB cable of your Headset to a USB port on your computer.
b. Headset ought to be ready to use.
Installing the software
a.
Place enclosed driver CD into the CD-ROM drive.
b.
The installation program is started automatically.
c.
If this does not happen, proceed as follows:
Start—Run—Browse
Select your CD-ROM driver.
d.
Find file compatible with Your windows version
e.
Double-click the setup.exe file.
f.
Follow the steps in the installation program.
g.
Restart your PC.
h.
To change the sound settings of the Genesis HX55 Headset, click on the sound configuration icon
at the bottom right of your desktop.

i. You can use the Main Setting screen to adjust the output settings of the on-board sound card. For the
best quality of sound select 6 CH.

j. In order to select the Advanced Configuration click "DSP Mode" and then click "Virtual Speaker Shifter".
New tab will appear -"Shifter".
You can adjust each “speaker” by moving it further or closer.

L-left
C-center
R-right
LB-left rear
RB-right rear
LS-left side
RS-right side
SUB-bass

2) GENERAL
 Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the
product damage.
 Do not use the product in low and high temperatures and in the dusty atmosphere.
 The safe product, conforming to the EU requirements.

 The product is made in accordance with RoHS European standard. The standard was issued in order to
decrease the amount of the electronic and electrical waste emitted into the atmosphere.

 The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not home waste.
You protect the environment when you recycle hazardous waste appropriately. In order to get detailed
information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.

