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Zapoznaj się z obsługą, złączami oraz opcjami połączeniowymi głośnika
Sound Blaster Roar. W instrukcji znajdziesz również krótki opis konstrukcji
głośnika oraz zastosowanych w nim technologii.
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Doświadcz nowej jakości dźwięku dzięki głośnikowi
Sound Blaster Roar.

INFORMACJE DODATKOWE:
POPRAWA JAKOŚCI DŹWIĘKU
Dowiedz się, jak w prosty sposób poprawić jakość dźwięku za
pomocą Panelu sterowania Sound Blaster.

DOSKONAŁY DŹWIĘK
W MAŁEJ OBUDOWIE
• Zachwycająca jakość
• Precyzja i wierność
• Moc ROAR Audio™

Przedstawiamy głośnik Sound
Blaster Roar: nowy, przenośny,
domowy system stereo z 5
przetwornikami łączący w sobie
najbardziej zaawansowane
technologie, by zapewnić mocny,
przestrzenny i wyraźny dźwięk
oraz możliwości wykraczające
poza standardy głośników
bezprzewodowych.

Tutaj przeczytaj
opinie na temat
Sound Blaster Roar

GŁOŚNIK SOUND BLASTER ROAR:

PRZEGLĄD

KONSTRUKCJA, STEROWANIE I ZŁĄCZA
Sterowanie

• Łatwe sterowanie dzięki dużym silikonowym
przyciskom dotykowym

Aktywny przetwornik o dużym
wychyleniu membrany
•
•
•
•

Zapewnia imponujące brzmienie basów
Kieruje dźwięk do góry
Zwiększa stabilność głośnika
Poszerza scenę dźwiękową

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
• Szybkie sprawdzenie poziomu akumulatora

Dwa przetworniki 1,5” o wysokiej jakości
Czujnik NFC

• Kompaktowe i wydajne przetworniki wysokotonowe
• Zapewniają odpowiednią dyspersję wysokich
dźwięków w polu dalekim

• Bezprzewodowe odtwarzanie za pomocą

dotknięcia na urządzeniach obsługujących
NFC

Optymalna konstrukcja akustyczna
Umieszczone naprzeciw siebie
membrany bierne
• Skierowane w bok po obu stronach
• Poprawiają brzmienie basów
• Poszerzają scenę dźwiękową
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• Obudowa o strukturze skorupowej wyposażona
w sztywny wewnętrzny szkielet
• Mniej drgających elementów wewnętrznych
• Mniejsze straty energii i wyższa jakość dźwięku
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Mikrofon włączony/wyciszony

• Przełącz, aby włączyć lub wyciszyć mikrofon

Gniazdo kart pamięci microSD

• Wbudowany odtwarzacz WMA/MP3
• Na karcie zapisywane są również
nagrania głosowe

Port USB

• Umożliwia ładowanie telefonów
komórkowych i innych urządzeń!

Poprzedni utwór/folder
Następny utwór/folder

• Naciśnij podczas odtwarzania, aby zmienić utwór
• Naciśnij i przytrzymaj podczas odtwarzania, aby
zmienić folder

Przełącznik trybu Link Security

• Przełączaj różne tryby bezpieczeństwa
połączenia Bluetooth

Włącz/wyłącz syrenę
Wejście DC

• Służy do ładowania głośnika Sound
Blaster Roar

Wejście Aux

• Odtwarzaj muzykę z urządzenia
przenośnego za pomocą kabla audio

Port microUSB

• Zwróć na siebie uwagę
innych dzięki niezwykle
głośnej syrenie

Przycisk trybu syreny / TeraBass

• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć
syrenę
• Inteligentnie podbija basy, gdy poziom
dźwięku jest niski

• Podłącz głośnik do komputera PC/Mac i zwiększ
możliwości słuchania
• Port umożliwia jednoczesne odtwarzanie muzyki
i ładowanie głośnika Sound Blaster Roar

Odtwórz/wstrzymaj

Dyktafon

Losowo/Powtórz wszystkie

• Wygodne i dokładne nagrywanie głosu
i zapisywanie nagrań na karcie microSD

Odtwarzanie głosowe

• Błyskawiczne odtwarzanie nagrań głosowych

• Bezproblemowe sterowanie
odtwarzaniem muzyki

• Przesuń przełącznik, aby odtwarzać
utwory z karty microSD w kolejności
losowej, lub powtarzać wszystkie
utwory w niezmiennej kolejności

Tryb Bedtime

• Odtwarzanie muzyki ze stopniowo
zmniejszającą się głośnością
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GŁOŚNIK SOUND BLASTER ROAR: PRZEGLĄD

KONSTRUKCJA, STEROWANIE I ZŁĄCZA (cd.)
Przycisk wielofunkcyjny

• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć tryb parowania Bluetooth
• Naciśnij raz, aby odebrać połączenie przychodzące lub
zakończyć rozmowę

Czujnik NFC

• Aby sparować urządzenie, wystarczy dotknąć głośnika
urządzeniem obsługującym technologię NFC

Wskaźnik poziomu naładowania
akumulatora

• Wskazuje poziom naładowania
akumulatora głośnika Sound Blaster Roar

Wskaźnik nagrywania

• Wskaźnik jest podświetlony w trakcie
nagrywania
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Zwiększ/Zmniejsz głośność

• Dopasuj głośność odtwarzanych
utworów

Przycisk

• Zwiększa głośność
i przestrzenność dźwięku,
zapewniając maksymalny efekt
• Naciśnij raz, aby poczuć
niezrównaną moc ROAR

Przycisk zasilania

• Naciśnij raz, aby włączyć głośnik
lub przejść w tryb czuwania

Wbudowany mikrofon

• Pozwala na prowadzenie rozmów
o krystalicznie czystej jakości
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TECHNOLOGIA GŁOŚNIKA
Głośnik Sound Blaster Roar został zaprojektowany z myślą o połączeniu NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
ODTWARZANIA z WYGODNYM PRZENOSZENIEM. Mimo niewielkich rozmiarów głośnik Sound Blaster Roar
gwarantuje niesamowite wrażenia dźwiękowe oraz najwyższą precyzję i wierność odtwarzania. Wyposażony
w 5 przetworników system głośnikowy pozwoli na nowo zdefiniować odbiór muzyki w domowym zaciszu. Głośnik
nie tylko odtwarza doskonałej jakości dźwięki w pełnym zakresie słyszalnym, ale również zapewnia ich precyzyjne
obrazowanie. A wszystko to mieści się w niewielkiej, eleganckiej obudowie. Poza imponującym brzmieniem,
głośnik ma do zaoferowania znacznie więcej możliwości, m.in.: bezprzewodową technologię Bluetooth i NFC,
zintegrowany odtwarzacz WMA/MP3, dyktafon, duży, dwufunkcyjny akumulator, umożliwiający jednoczesne
zasilanie głośnika i ładowanie smartfona, oraz wbudowany mikrofon pozwalający na prowadzenie rozmów
telefonicznych i nagrywanie głosu!

Konstrukcja zapewniająca podwójne wzmocnienie: dwa
wzmacniacze zamiast jednego
SYSTEM PASYWNY

A

SYSTEM AKTYWNY

VS

Wysokie
częstotliwości

A

Niskie/średnie
częstotliwości

A

Jeden wzmacniacz wzmacniający
dźwięki o wysokich, niskich
i średnich częstotliwościach

Wysokie
częstotliwości
Niskie/średnie
częstotliwości

Dwa wzmacniacze zapewniające lepszy rozkład
częstotliwości: jeden do wzmacniania dźwięków
o wysokich częstotliwościach, a drugi – o niskich
i średnich częstotliwościach

Większość przenośnych głośników wykorzystuje pojedynczy wzmacniacz do odtwarzania całego spektrum
dźwięków. W przypadku konstrukcji z jednym wzmacniaczem większą uwagę zwraca się na tony średnie i niskie,
co negatywnie wpływa na dźwięki o wysokich częstotliwościach.
Głośnik Sound Blaster Roar wykorzystuje dwa wzmacniacze: jeden do niskich i średnich częstotliwości, a drugi –
wyłącznie do wysokich. Pozwala to zapewnić niezwykłą czystość i niezrównaną jakość HD.
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GŁOŚNIK SOUND BLASTER ROAR: PRZEGLĄD

TECHNOLOGIA GŁOŚNIKA (cd.)
Dyspersja i wypełnianie przestrzeni dźwiękiem
Głośnik
Sound
Blaster
Roar
jest wyposażony w przetworniki
wysokotonowe do pola dalekiego, dzięki
którym dźwięk jest słyszalny dalej niż
w przypadku innych głośników tej samej
klasy. Efekt jest dodatkowo wzmacniany
przez skierowany w górę przetwornik
odtwarzający basy i dźwięki o średnich
częstotliwościach. Pozwala to głośnikowi
Sound Blaster Roar wypełnić dźwiękiem
całe pomieszczenie, a nie tylko konkretny
obszar. Skierowany w górę przetwornik
odtwarzający basy i dźwięki o średnich
częstotliwościach jest także ustawiony
poziomo, co wpływa na obniżenie
środka ciężkości głośnika i zwiększa jego
stabilność.

Średn/Basy

Basy

Wysokie

Basy

Wysokie

: Natychmiastowy dodatkowy wzrost mocy
Już przy podstawowych ustawieniach głośnik Sound Blaster Roar zapewnia wspaniałą jakość i wierność
odtwarzania dźwięku. Jeśli potrzebujesz jednak większej mocy, np. na dużej imprezie lub spotkaniu, wystarczy
nacisnąć przycisk
, aby natychmiast zwiększyć głośność i głębię dźwięku oraz sprawić, aby stał
się bardziej przestrzenny.
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POŁĄCZENIA
4 proste sposoby połączenia

ANALOGOWE

BEZPRZEWODOWE

Podłącz przenośne urządzenie audio
do wejścia Aux głośnika Sound
Blaster Roar za pomocą kabla audio
i ciesz się dźwiękiem analogowym
o wysokiej jakości.
Połącz głośnik Sound Blaster Roar
z urządzeniami obsługującymi
technologię Bluetooth, umożliwiając
strumieniowe przesyłanie muzyki
o wysokiej jakości z wykorzystaniem
kodeków aptX® i AAC.

1 2
LS

Cyfrowe za pomocą
kabla USB

SAMODZIELNE
ODTWARZANIE
UTWORÓW

1 2
LS

Nieprzerwanie odtwarzaj ulubione
piosenki z karty microSD dzięki
samodzielnemu odtwarzaczowi WMA/
MP3. Zapomnij o uciążliwej ciszy po
przerwaniu odtwarzania na skutek
wyczerpania się baterii telefonu.
Podłącz głośnik do laptopa
lub komputera stacjonarnego
za pomocą kabla USB, aby
odtwarzać najwyższej jakości
cyfrowy dźwięk.
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Dowiedz się, jak poprawić jakość
dźwięku i dostosować brzmienie do
własnych preferencji na komputerze
PC/Mac. Przejdź do strony 21.
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GŁOŚNIK SOUND BLASTER ROAR: PRZEGLĄD

POŁĄCZENIA (cd.)
Zaawansowane połączenie bezprzewodowe
Dzięki zaawansowanej bezprzewodowej technologii Bluetooth połączenie głośnika Sound Blaster Roar z innymi
urządzeniami jest jeszcze łatwiejsze!
Technologia NFC pozwala na sparowanie urządzenia po jednym dotknięciu. Wystarczy włączyć funkcję NFC
w swoim urządzeniu i dotknąć nim głośnik Sound Blaster Roar, aby natychmiast nawiązać połączenie.
Creative Multipoint technologia pozwala na jednoczesne połączenie DWÓCH urządzeń Bluetooth i wygodne
przełączanie się między nimi! Funkcja jest w szczególności przydatna użytkownikom posiadającym dwa urządzenia
obsługujące Bluetooth (telefony i tablety).

JEDNO/DWA POŁĄCZENIA
Bluetooth

TECHNOLOGIA NFC

IN S TRU K C J A O B SŁ U G I SOUND BLA ST ER ROA R
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MOBILNOŚĆ
Zintegrowany odtwarzacz WMA/MP3
1 2

Głośnik Sound Blaster Roar jest wyposażony w zintegrowany
odtwarzacz muzyczny, dzięki któremu możesz cieszyć się
doskonałą jakością dźwięku bez używania dodatkowych kabli.
Karta microSD/microSDHC* pozwala odtworzyć do 32GB
plików MP3/WMA/WAV. Dzięki opcjom odtwarzania losowego/
powtarzania odtwarzania wszystkich ścieżek możesz odtwarzać
utwory w kolejności losowej lub nieprzerwanie. Możesz również
posortować utwory w folderach według albumów, aby szybko
przeglądać listy odtwarzania.

LS

Dwufunkcyjny wbudowany akumulator
Głośnik Sound Blaster Roar zaprojektowano z myślą o słuchaniu
muzyki w dowolnym miejscu. Po naładowaniu wbudowanego
akumulatora litowo-jonowego 6000 mAh głośnik może odtwarzać
utwory nawet przez 8 godzin^.

8hrs

Ponadto port USB umieszczony z tyłu głośnika umożliwia
podłączenie i naładowanie innych urządzeń USB, np. smartfonów.
^ Rzeczywisty czas pracy akumulatora może się różnić w zależności od użytkowania,
ustawień i warunków środowiskowych.

Ciesz się muzyką zawsze i wszędzie
Dzięki wbudowanemu akumulatorowi oraz niewielkim rozmiarom,
głośnik Sound Blaster Roar możesz z powodzeniem zabrać na
biwak i urozmaicić pobyt doskonałej jakości muzyką. Silikonowy
panel sterowania oraz wzmocnienie w formie metalowej kratki są
nie tylko solidne i wytrzymałe, ale również chronią przetworniki
i inne elementy głośnika przed wstrząsami i uderzeniami.
* Każdy folder na karcie microSD może
zawierać maksymalnie 999 plików
i podfolderów.
Obsługiwane formaty audio: MP3, WMA i
WAV (PCM 16 bit 48Khz)
Obsługa MP3 i WMA do 320kbps. Nie
obsługuje WMA Pro / Lossless
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FUNKCJE GŁOŚNIKA SOUND BLASTER ROAR
ZACHWYCAJĄCA JAKOŚĆ

Jak mówi powiedzenie, nie oceniaj książki po okładce. Głośnik Sound Blaster Roar może nie przyciągać uwagi
swym niewielkim rozmiarem, lecz drzemie w nim potężna moc dźwięku.

Podwójne wzmocnienie
Większość przenośnych głośników wykorzystuje pojedynczy wzmacniacz do
odtwarzania całego spektrum dźwięków. Może to jednak negatywnie wpływać
na dźwięki o wysokich częstotliwościach, gdyż większą uwagę zwraca się
na dźwięki średnio i niskotonowe. Głośnik Sound Blaster Roar jest natomiast
wyposażony w dwa wzmacniacze, które pozwalają na odtwarzanie dźwięków
z każdego zakresu częstotliwości. Przekonaj się o niezwykłej czystości
dźwięków słyszalnych w poszczególnych częściach spektrum – wychwycenie
basów nawet przy niskiej głośności nie będzie stanowiło żadnego problemu!
Dodatkowy wzmacniacz przeznaczony do odtwarzania dźwięków o wysokich
częstotliwościach znakomicie współpracuje z osobnym przetwornikiem
dedykowanym niskim i średnim tonom, zapewniając niezwykle wierne
odwzorowanie dźwięku zgodnie z zamierzeniem artysty.

Dyspersja i wypełnianie przestrzeni dźwiękiem
Wspaniałą zaletą głośnika Sound Blaster Roar jest bogaty krajobraz dźwiękowy.
Podczas gdy producenci innych przenośnych głośników usilnie starają się
opracować urządzenie zapewniające dobrej jakości dźwięk stereo, głośnik
Sound Blaster Roar, dzięki specjalnej konstrukcji, potrafi z łatwością wypełnić
dźwiękiem otaczającą go przestrzeń. Najwyższej jakości lewe i prawe
przetworniki przednie zapewniają odpowiednią dyspersję dźwięków o wysokich
częstotliwościach w kierunku przednim, natomiast aktywny przetwornik
umieszczony na środku głośnika oraz dwie boczne membrany bierne sprawiają,
że głębokie basy rozchodzą się ku górze. W efekcie, dźwięk wypełnia dosłownie
całe pomieszczenie. Nie musisz już szukać odpowiedniego punktu, aby
usłyszeć optymalnej jakości brzmienie. Możesz swobodnie poruszać się po
pokoju i wszędzie cieszyć się wyrazistym i precyzyjnym dźwiękiem.

Wyjątkowa stabilność przy dużej głośności
W odróżnieniu od nieprawidłowo wyważonych głośników z elementami
umieszczonymi z przodu/z tyłu, które powodują, że przy wysokim poziomie
głośności urządzenie wibruje i zmienia położenie, głośnik Sound Blaster
Roar gwarantuje absolutną stabilność nawet po zwiększeniu głośności do
maksimum. Zaprojektowany z myślą o doskonałym brzmieniu, skierowany
w górę przetwornik odtwarzający basy i dźwięki o średnich częstotliwościach
jest ustawiony poziomo, co pozwala zwiększyć jego stabilność. Obudowa
akustyczna o strukturze skorupowej wyposażona w sztywny wewnętrzny
szkielet posiada z kolei mniej drgających elementów wewnętrznych. Możesz
zatem cieszyć się doskonałej jakości muzyką niezakłócaną wibracjami czy
innymi odgłosami.
IN S TRU K C J A O B SŁ U G I SOUND BLA ST ER ROA R

Przekonaj się
o niezwykłej
czystości dźwięków
słyszalnych
w poszczególnych częściach
spektrum.
Swobodnie poruszaj się wokół
głośnika i ciesz
się optymalnej
jakości i precyzyjnie obrazowanym dźwiękiem
w dowolnym
miejscu.
Głośnik jest
niezwykle
stabilny i nie
wibruje nawet
po zwiększeniu
głośności do
maksimum.
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Potężna moc ROAR
Czy to nie rozczarowujące, gdy podczas imprezy muzyka schodzi w głośnym
gwarze na drugi plan? Teraz to już przeszłość! Wystarczy nacisnąć przycisk
na głośniku Sound Blaster Roar, a muzyka zostanie natychmiast
wzmocniona i nie zagłuszy jej już żaden hałas. Przycisk
powoduje
zwiększenie głośności i głębi dźwięku oraz sprawia, że staje się bardziej
przestrzenny – idealnie sprawdza się w sytuacjach, gdy potrzebujesz naprawdę
potężnej mocy. Gdy impreza stanie się naprawdę głośna, naciśnij przycisk
i spraw, by muzyka zawsze znajdowała się na pierwszym planie.

Niezależny odtwarzacz WMA/MP3
Jedną z głównych wad głośników Bluetooth jest szybkie wyczerpywanie się
baterii sparowanych z nimi smartfonów. Problem stanowi również ograniczona
odległość i zakłócenia w połączeniu między smatfonem a głośnikiem. Dzięki
wbudowanemu odtwarzaczowi WMA/MP3 w głośniku Sound Blaster Roar
możesz odtwarzać muzykę bezpośrednio z głośnika i zapomnieć o szybko
wyczerpujących się bateriach smartfonów. Wystarczy włożyć kartę microSD
z ulubionymi nagraniami MP3/WMA/WAV do odpowiedniego gniazda
w głośniku. Jeżeli nie planujesz muzycznego maratonu, 32 GB utworów
powinny zapewnić rozrywkę co najmniej na kilka dni.

Muzyka na
pierwszym
planie nawet
podczas
najgłośniejszej
imprezy.
Odtwarzaj
muzykę
bezpośrednio
z głośnika.

Podłączenie głośnika Sound Blaster Roar
do zasilacza pozwala osiągnąć jeszcze
większą głośność.
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FUNKCJE GŁOŚNIKA SOUND BLASTER ROAR

PEŁNA GAMA ZACHWYCAJĄCYCH FUNKCJI!

Najwyższa jakość to nie wszystko – głośnik Sound Blaster Roar ma w zanadrzu szereg dodatkowych funkcji.

Syrena włączana jednym
przyciskiem

Jeśli sądziłeś, że głośność Sound Blaster
Roar jest naprawdę imponująca, z pewnością
nie
słyszałeś
jeszcze
największych
możliwości głośnika. Koniecznie sprawdź
funkcję
syreny
włączanej
jednym
przyciskiem i błyskawicznie zwróć na siebie
uwagę innych – np. w sytuacji awaryjnej czy
w trakcie biwakowania.

Oto, jak to zrobić.

1

Aktywuj syrenę.

2

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM
przez 3 sekundy, aby włączyć syrenę.*
* Syrenę można włączyć nawet wówczas, jeśli
głośnik jest wyłączony.

3

Ponownie naciśnij przycisk ALARM.

Funkcja syreny nie została zaprojektowana, stworzona
ani nie jest sprzedawana do użytku w sytuacjach
awaryjnych. Firma Creative nie odpowiada za utratę
życia, zdrowia lub szkody materialne wynikające
z korzystania z tej funkcji urządzenia.

Tryb Bedtime*
W trybie Bedtime utwory z karty microSD
będą odtwarzane ze stopniowo coraz
mniejszą głośnością, po czym głośnik
Sound Blaster Roar zostanie automatycznie
wyłączony. To doskonałe rozwiązanie dla
rodziców małych dzieci – możesz nagrać
siebie podczas czytania bajki i odtworzyć
nagranie dziecku tuż przed pójściem spać.
* Zgłoszenie patentowe oczekuje na rejestrację

Wyłącz syrenę.

LUB

Przesuń przełącznik w położenie OFF.

Oto, jak to zrobić.

1

Włóż kartę microSD.

2

Rozpocznij odtwarzanie.
Odtwarzanie plików muzycznych:
Naciśnij przycisk

.

Odtwarzanie nagrań głosowych:
Naciśnij przycisk

3

Włącz tryb Bedtime.

(REC).

REC

REC

Na 15 minut:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
usłyszenia sygnału.

(REC) do momentu

Na 30 minut:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
usłyszenia dwóch sygnałów.

(REC) do momentu

LUB
Wyłączanie trybu Bedtime:
Naciśnij przycisk
.
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TeraBass
Sound Blaster Roar zaprojektowano tak, aby wiernie
odtwarzał niskie częstotliwości, podobnie jak
profesjonalne głośniki.
Większość głośników w tej klasie sztucznie podbija
niskie częstotliwości, przez co odtwarzany dźwięk jest
„huczący” i brakuje mu pasma środkowego. Z kolei basy
z Sound Blaster Roar są mocne, głębokie i nieupiększane,
a dźwięk z pasma środkowego jest neutralny i pełny.

Naciśnij przycisk alarmu / TeraBass podczas
odtwarzania muzyki, a usłyszysz różnicę!

1 2
LS

Jednak gdy dźwięk z Sound Blaster Roar jest odtwarzany
z niską lub średnią głośnością, np. podczas słuchania w
nocy, użytkownicy mogą nie odbierać dobrze basów
i mogą preferować wyraźniejsze dźwięki przy niskim
poziomie głośności.

Oto, jak to zrobić.

TeraBass
zaspokaja
subiektywne
poczucie
muzykalności. TeraBass czyni odtwarzany dźwięk
bardziej ekscytującym, ale również rekompensuje
utratę basów w sytuacji, gdy głośnik jest umieszczony
w miejscu o nieodpowiedniej akustyce.
Kiedy korzystać z TeraBass?

Czy mogę wyłączyć TeraBass?

Z TeraBass najlepiej korzystać, gdy:

Sound Blaster Roar pozwala włączać i
wyłączać tę użyteczną funkcję. Z kolei wiele
konkurujących urządzeń przenośnych ma
funkcję „wzbogacenia” basów bez możliwości
jej wyłączenia – to często powoduje, że głośnik
„huczy”, a słuchanie go, gdy stoi w kącie
pomieszczenia, staje się męczące.

• Sound Blaster Roar odtwarza dźwięki na
niskim lub średnim poziomie – np. przy krótkim
zasięgu.
• Sound Blaster Roar znajduje się w otoczeniu,
w którym brak ścian wzmacniających basy –
na przykład na wolnym powietrzu.
• Sound Blaster Roar jest umieszczony na
materiale o dużej gęstości, takim jak marmur
lub granit, albo przy średnim lub szerokim
zasięgu – na przykład w sali tanecznej lub
podczas dużych spotkań w pomieszczeniu.
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Nie należy używać TeraBass, gdy:
• Urządzenie jest umieszczone w zamkniętym
pomieszczeniu, gdzie basy wystarczająco
odbijają się od powierzchni takich jak ściany np. na półce w łazience, w małych sypialniach
lub pokojach akademickich.
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FUNKCJE GŁOŚNIKA SOUND BLASTER ROAR

PEŁNA GAMA ZACHWYCAJĄCYCH FUNKCJI! (cd.)
Zabezpieczenia połączeń (Link Security)
Jest wiele sposobów na utrzymywanie połączenia Bluetooth; Sound Blaster Roar ma najbardziej
wszechstronne i uniwersalne opcje połączeń Bluetooth dostępne w przenośnych głośnikach
bezprzewodowych.
Dostępne są trzy tryby. Domyślny tryb Creative Bluetooth Multipoint (LS2), przyjazny (LS1) i ogólnie
dostępny (LS WYŁ).
Oto, jak to zrobić.
Tryb LS 2: (Domyślny) tryb Creative Bluetooth Multipoint:
Pozwala na podłączanie do dwóch urządzeń Bluetooth naraz, odtwarzając jednocześnie muzykę
z jednego urządzenia. Wymaga przerwania odtwarzania muzyki do sparowania lub podłączenia
kolejnego urządzenia.
Idealny dla pojedynczych użytkowników z dwoma lub jednym urządzeniem Bluetooth, którzy
nie chcą udostępniać Sound Blaster Roar.

Tryb LS 1: Tryb połączenia dostępu „dla znajomych”:

Pozwala urządzeniom Bluetooth, które były uprzednio sparowane z głośnikiem, przejąć kontrolę nad

Sound Blaster Roar po prostu przez zainicjowanie połączenia z urządzeniem Bluetooth.

Idealny dla pojedynczych lub wielu użytkowników z dwoma lub więcej urządzeniami

Bluetooth, którzy chcieliby się bezprzewodowo łączyć z Sound Blaster Roar i udostępniać
swoją muzykę.

Tryb LS WYŁ: „Otwarty” tryb dostępu:
Pozostawia Sound Blaster Roar w trybie wykrywania, nawet gdy jakieś urządzenie jest do niego
podłączone poprzez Bluetooth.

Idealny do udostępniania muzyki w grupie przyjaciół, nawet w sali spotkań przeznaczonej do
dyskusji i prezentacji, bez konieczności dotykania głośnika. Każdy od razu może przejąć kontrolę
nad Sound Blaster Roar.
Uwaga: Creative Bluetooth Multipoint jest dostępny tylko w trybie LS 2.

IN S TRU K C J A O B SŁ U G I SOUND BLA ST ER ROA R

16

Zestaw głośnomówiący
Przełam schematy i odbieraj połączenia przez
głośnik! Dzięki wbudowanemu mikrofonowi
możesz używać głośnika Sound Blaster Roar
jako zestawu głośnomówiącego i wygodnie
prowadzić
rozmowy
bez
konieczności
podnoszenia telefonu. Głośnik umożliwia
również ich nagrywanie.

Oto, jak to zrobić.

1

Podłącz urządzenie mobilne.
(sprawdź, czy mikrofon jest włączony)

2

Naciśnij przycisk
, aby odebrać
połączenie przychodzące.

3

Ponownie naciśnij przycisk
połączenie.

Odrzucanie połączenia:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
dłuższy niż 2 sekundy.

, aby zakończyć
przez czas

Czytnik kart microSD
1 2
LS

Wygodnie
zarządzaj
zawartością
karty
microSD^^ po podłączeniu głośnika Sound
Blaster Roar do komputera. Głośnik będzie
wówczas działał jak czytnik kart microSD.
^^Karty MicroSD lub MicroSDHC do 32 GB.

Oto, jak to zrobić.

1

Włóż kartę microSD.

2

Podłącz głośnik do komputera za pomocą kabla USB.

3

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
do momentu usłyszenia dźwięku.
* Oznacza to, że Sound Blaster Roar przełączył się z trybu urządzenia audio
USB na tryb urządzenia pamięci masowej USB.

4

Przeglądaj lub modyfikuj zawartość karty microSD za pomocą komputera.

kart
microSD

Uwaga: Aby przełączyć się z powrotem na tryb urządzenia audio USB, wykonaj
ponownie krok 3 lub wysuń urządzenie pamięci masowej USB na
komputerze.

Możesz też wyłączyć i włączyć Sound Blaster Roar.
IN S TRU K C J A O B SŁ U G I SOUND BLA ST ER ROA R
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Komunikaty głosowe

Oto, jak to zrobić.

Wyłączenie komunikatów głosowych:

Głośnik Sound Blaster Roar jest wyposażony
w intuicyjny system komunikatów głosowych,
który pomoże Ci nawiązać połączenie Bluetooth
z innym urządzeniem. Jeśli uznasz, że opanowałeś
funkcje głośnika w wystarczającym stopniu, możesz
wyłączyć komunikaty głosowe.

Po włączeniu głośnika naciśnij przycisk
łącznie z przyciskiem „–”.
Włączenie komunikatów głosowych:
Po włączeniu głośnika naciśnij przycisk
łącznie z przyciskiem „+”.

Nagrywanie dźwięku
Za pomocą głośnika Sound Blaster Roar możesz nagrać rozmowę telefoniczną, konferencję czy piosenkę
odtwarzaną za pośrednictwem Bluetooth. Głośnik Sound Blaster Roar automatycznie utworzy na karcie microSD
folder o nazwie VOICE, w którym będą zapisywane Twoje nagrania.
Oto, jak to zrobić.

1

Włóż kartę microSD.

2

Wybierz źródło.

kartę
microSD

3

Wbudowany mikrofon

Wejście Aux/urządzenie Bluetooth
Wycisz mikrofon.
– Nagrywane są dźwięki odtwarzane za
pomocą odtwarzacza lub urządzenia
Bluetooth.

(REC), aby rozpocząć

Ponownie naciśnij przycisk
zakończyć nagrywanie.

Włącz mikrofon.
– Nagrywane są dźwięki wychwytywane
przez mikrofon.

Naciśnij przycisk
nagrywanie.

4

Naciśnij przycisk
nagrania.

(REC), aby

REC

(REC), aby odtworzyć

Pomijanie nagrań:
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
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Funkcja MegaStereo
Drugi głośnik Sound Blaster Roar pozwoli ci cieszyć się pełnym doznaniem MegaStereo.
Funkcja MegaStereo to wyjątkowe rozwiązanie dostępne w głośniku Sound Blaster Roar, które pozwala
stworzyć szerszą przestrzeń dźwiękową i zwiększyć moc, gdy dwa głośniki Sound Blaster Roar są
połączone przewodem MegaStereo.

1. Tryb MegaStereo *
Możliwe jest połączenie dwóch urządzeń Sound Blaster Roar przy użyciu przewodu MegaStereo,
aby działały w trybie „MegaStereo”, w którym przetworniki wysokich częstotliwości lewego głośnika
obsługują w całości lewy kanał, a przetworniki wysokich częstotliwości prawego głośnika obsługują
w całości prawy kanał. Pozwala to uzyskać znacznie szerszą przestrzeń dźwiękową niż w typowym
domowym sprzęcie stereofonicznym.

GŁÓWNY (LEWY)

PODRZĘDNY (PRAWY)

Po prostu włącz biały koniec przewodu do wejścia aux lewego głośnika, czerwony koniec do wejścia
aux prawego głośnika i podkręć głos tak jak lubisz!

IN S TRU K C J A O B SŁ U G I SOUND BLA ST ER ROA R
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Możesz go też wykorzystać w inny sposób!
2. Podłączanie Roar do innych urządzeń audio

Po prostu podłącz czerwony koniec przewodu do Roar i biały koniec do urządzenia źródłowego, i
gotowe!
Może nie działać z urządzeniami audio działającymi w standardzie OMTP.

3. Podporządkuj sobie inne głośniki! * ^
Baw się dobrze, przejmując inny głośnik i zmuszając go, aby grał twoją muzykę! Po prostu podłącz
biały koniec przewodu do wejścia aux Roar, a czerwony koniec do innego głośnika i graj swoją muzykę!

?
GŁÓWNY (LEWY)

PODRZĘDNY (PRAWY)

* Gdy podłączony jest przewód MegaStereo, wejścia aux w obu głośnikach są wyłączone.
• Po podłączeniu przez kabel MegaStereo, dźwięk z dwóch połączonych Sound Blaster Roars może brzmieć
niesymetrycznie po uruchomieniu na baterii przez dłuższy okres czasu. Wynika to z różnic w poziomach
baterii pomiędzy dwoma głośnikami. Aby uzyskać optymalną wydajność, zaleca się, aby połączyć oba
głośniki do ich zasilaczy.
^ Dźwięk może wydawać się niezrównoważony ze względu na różnice w dopasowaniu głośników.
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INFORMACJE DODATKOWE: POPRAWA JAKOŚCI DŹWIĘKU
PANEL STEROWANIA SOUND BLASTER NA KOMPUTERY PC/MAC
Panel sterowania Sound Blaster na komputery PC/MAC w połączeniu z głośnikiem Sound Blaster Roar pozwala
zmianę ustawień odtwarzania na bieżąco. Odwiedź stronę http://www.soundblaster.com/downloads/SBCP,
aby pobrać i zainstalować oprogramowanie Panel sterowania Sound Blaster.
Ustawienia dźwięku SBX

• Pokazuje obecnie załadowany profil audio
• Wybierz inny profil lub zmień ustawienia

Łącze pomocy technicznej

• Dowiedz się więcej o produktach Creative

Przed instalacją i uruchomieniem Panelu
sterowania Sound Blaster, przełącz głośnik Sound
Blaster w tryb USB Audio.
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INFORMACJE DODATKOWE: POPRAWA JAKOŚCI DŹWIĘKU

Wstępnie zdefiniowane profile audio
Szereg domyślnie zoptymalizowanych profili audio SBX Pro Studio poprawiających jakość dźwięku to
odpowiedź na wszystkie Twoje potrzeby w zakresie odtwarzania.
Kliknij menu SBX Profile, aby wyświetlić i wybrać Profil SBX odpowiadający Twojej muzyce.
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Dopasowanie wstępnie zdefiniowanych
profili audio do indywidualnych potrzeb
Na ekranie SBX Profile kliknij przycisk [Edit] w prawym górnym rogu i dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
SBX Surround – Przesuń suwak w prawo, aby poszerzyć scenę dźwiękową i uzyskać efekt dźwięku
przestrzennego. Im bardziej suwak będzie przesunięty w lewo, tym dźwięk zostanie zlokalizowany bliżej centrum.
SBX Crystalizer – Przesunięcie suwaka w prawo przywróci muzyce większą liczbę utraconych detali.
SBX Bass – Przesuń suwak, aby poprawić brzmienie basów. Przesunięcie suwaka w prawo doda do muzyki więcej
harmonicznych tonów. Możesz również użyć suwaka Crossover Frequency, aby dostosować pasmo basów.
SBX Smart Volume – Włącz funkcję Smart Volume, aby znormalizować poziom głośności (Normal), zwiększyć
głośność (Loud) lub wytłumić głośne dźwięki podczas nocnych sesji (Night). Przesuń suwak, aby dostosować
intensywność dźwięku do swoich potrzeb.
SBX Dialog Plus – Przesuń suwak w prawo, aby znacznie ulepszyć jakość głosów i wyraźnie słyszeć rozmowy.

Możesz również skonfigurować ustawienia Equalizera aktywnego profilu SBX.
Na ekranie SBX Profile, kliknij przycisk [Edit], a następnie [Equalizer].
IN S TRU K C J A O B SŁ U G I SOUND BLA ST ER ROA R
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