
Funkcje przycisków i wskaźniki LED
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Naciśnij raz, aby przełączyć na sterowanie 
Mic. Użyj pokrętła regulacji głośności, aby 
kontrolować poziom wejścia mikrofonu. 
Naciśnij raz pokrętło regulacji głośności, aby 
wyciszyć mikrofon.
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć / 
wyłączyć funkcję balansu audio.

Przycisk sterowania mikrofonem2

Wejście mikrofonowe / poziom 
monitorowania – wyłączoneLED OFF

ROJO

VERDE

Wejście mikrofonowe / poziom 
monitorowania – wł

Balans audio – włączona

Obróć pokrętło w lewo / w prawo, aby 
zmniejszyć / zwiększyć głośność odtwarzania, 
mikrofonu lub dźwięku. Naciśnij i przytrzymaj, 
aby zainicjować parowanie Bluetooth *. 
* Połączenie Bluetooth jest zarezerwowane 
wyłącznie do sterowania urządzeniem z urządzenia 
inteligentnego. Strumieniowe przesyłanie dźwięku nie 
jest dostępne przez Bluetooth

Głośność odtwarzaniaNIEBIESKI

Pokrętło regulacji głośności1

CZERWONY Głośność mikrofonu

Balans audioZIELONY / CYJAN / 
POMARAŃCZOWY

BIAŁY 
Połączenie Bluetooth Low 
Energy (BLE)
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SXFI EQ *
* Dostępne tylko po włączeniu Super X-Fi

EQ – WyłNaciśnij, aby przełączać tryby EQ. Gdy Super 
X-Fi jest wyłączone, użytkownicy mogą wybierać 
spośród trzech różnych trybów EQ, naciskając 
przycisk Tryb. Gdy funkcja Super X-Fi jest 
włączona, dostępny jest tylko tryb SXFI EQ,  
tryb 1, tryb 2 i tryb 3 będą niedostępne. 
Użytkownicy mogą także dostosowywać i 
przypisywać własne ustawienia do dowolnego 
trybu EQ w oprogramowaniu Sound Blaster 
Command, aby lepiej dostosować je do swoich 
preferencji.

Przycisk zmiany trybu3

Tryb 3 – Wzmocnienie kroków

Tryb bezpośredni (Wciśnij i 
przytrzymaj)

Tryb 1 – Muzyka 

Tryb 2 – filmy

LED OFF

ZIELONY

BIAŁY

FIOLETOWY

NIEBIESKI 

POMARAŃCZOWY

Wyjście słuchawkowe: Super X-Fi – Wł

Line-out (głośnik)Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć między 
wyjściem liniowym (głośnik) a wyjściem 
słuchawkowym. W trybie słuchawek naciśnij 
raz, aby włączyć / wyłączyć Super X-Fi.
Skonfiguruj swój profil Super X-Fi, postępując 
zgodnie z instrukcjami podanymi w 
„Konfiguracja Super X-Fi”.

Przycisk Super X-Fi4

Wyjście słuchawkowe: Super X-Fi – 
Wyłączone

ZIELONY

ORANGE

Źródło dźwięku – interfejs SPDIF

Balans audio – włączona
Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania 
mikrofonem, aby włączyć / wyłączyć balans 
audio. Obróć pokrętło zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, aby posłuchać wyjścia 
głośnika, jednocześnie zmniejszając głośność 
interfejsu SPDIF. Obróć pokrętło w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby 
posłuchać wyjścia interfejsu SPDIF, jednocześnie 
zmniejszając głośność głośnika. Następnie 
naciśnij raz pokrętło regulacji głośności, aby 
zresetować wagę.

Funkcja równowagi dźwięku5

Źródło dźwięku – Line-out 
(głośnik)

ZIELONY

ORANGE

CYJAN

LED OFF


