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kérdések

Hogyan lehet a headsetet bekapcsolni?
Az USB-kábel csatlakoztatásakor, illetve eltávolításakor a headset automatikusan be- és kikapcsol, kivéve, ha aktív Bluetooth®
kapcsolatot érzékel. Aktív Bluetooth® kapcsolat esetén a kikapcsoláshoz nyomd meg az áramkapcsoló gombot.
Konzolkábeles vagy Bluetooth®-kapcsolat esetén a headset be- és kikapcsolásához nyomd meg az áramkapcsoló gombot.
Hogyan történik a hangerő szabályozása?
Mivel egynél több kapcsolatra, illetve többféle csatlakozási módra is van lehetőség, a hangerő-szabályozó többféleképpen működik.
Lehetséges csatlakozási módok:
1. Számítógép USB portján keresztül (a hangerő a hangerő-szabályozó gombbal szabályozható, és a Windows-rendszerrel szinkronban működik).
2.

Játékkonzolhoz konzolkábellel (a hangerő a hangerő-szabályozó gombbal szabályozható, de nem a Windows-rendszerrel szinkronban működik).

3.

Mobileszközhöz/táblagéphez Bluetooth®-kapcsolaton keresztül (a hangerő szabályozása a hangerőszabályzón
keresztül történik, és a mobileszközzel szinkronban működik).

4.

Számítógéphez USB-porton keresztül + mobileszközhöz/táblagéphez Bluetooth®-kapcsolaton keresztül (a hangerőszabályzó
csak az USB-porton keresztül szabályozza a hangerőt, így ha a mobileszközön/táblagépen kell módosítani a hangerőt, azt a
készüléken kell elvégezni).

5.

Játékkonzolhoz konzolkábellel + mobileszközhöz/táblagéphez Bluetooth®-kapcsolaton keresztül (a hangerőszabályzó csak a
konzolkábelen keresztül szabályozza a hangerőt, így ha a mobileszközön/táblagépen kell módosítani a hangerőt, azt a
készüléken kell elvégezni).

Mit jelent a hangkeverés?
Mivel egyszerre két eszköz is csatlakoztatható, lehetőség van az USB-csatlakozáson/konzolkábelen, valamint a Bluetooth®
kapcsolaton keresztül érkező hang keverésére. Miközben a következő meccsre vársz, kedvedre telefonálhatsz vagy chatelhetsz
barátaiddal, anélkül, hogy közben a játék hangját nélkülöznöd kéne – a hangerő pedig streamenként külön-külön szabályozható.
PC esetén csatlakoztasd az USB-kábelt az USB-porthoz, és a SMART gomb 3 másodpercig történő megnyomásával indítsd el a párosítás
funkciót, hogy a telefonnal is párosítsd a headsetet. Konzol esetén csatlakoztasd az analóg konzolkábelt, és ugyanígy indítsd el a
párosítás funkciót.
Mennyi a headset akkujának üzemideje, és hogyan tudom ellenőrizni az akku töltöttségi szintjét?
A H3 Hybrid headset Bluetooth®-on keresztül csatlakoztatva 37 órás akku-üzemidőt biztosít. Az akku töltöttségi szintjét a headset
minden egyes alkalommal jelzi, amikor bekapcsolod és/vagy az USB-kábelt csatlakoztatod. Így mindig tudni fogod, mikor kell tölteni
a headsetet. A headset USB-n keresztül csatlakoztatva automatikusan töltődik. A headset töltése közben a LED is jelzi az akku
töltöttségi szintjét.
Ne feledd, hogy a H3 Hybrid akkuja nem cserélhető.
Rendelkezik a headset saját szoftverrel?
Igen, a H3 Hybrid headset a Sennheiser weboldaláról letölthető EPOS Gaming Suite szoftverrel működtethető. Az EPOS Gaming Suite szoftveren
keresztül elérhető funkciók: 2.0-ás sztereó/7.1-es surround hangzás, EQ programok, visszhang, beszédhang-kiemelés, oldalról érkező hangok
csillapítása, zajkapu, és még sok más.
Felhívjuk figyelmed, hogy az EPOS Gaming Suite szoftver csak PC-n (Windows 10) futtatható.
Mire való a SMART gomb?
A SMART gomb több funkciót is kezel. Először is, ezzel indítható el a H3 Hybrid headset és a mobileszköz Bluetooth®-kapcsolaton
keresztül történő párosítása.
Párosítás:
1. Tartsd lenyomva a SMART gombot 3 mp-ig. A LED pirosan és kéken kezd pulzálni.
2. Indítsd el a Bluetooth® eszközök keresését – ld. az eszköz használati útmutatóját – és válaszd ki az „EPOS H3 Hybrid” opciót.
3. A párosítással kapcsolatos további információkért olvasd el a dobozban található, illetve a weboldalunkról letölthető Gyors üzembehelyezési
útmutatót, vagy a szintén a weboldalunkon elérhető Használati útmutatót.
A SMART gomb egyszeri megnyomásával a bejövő hívásokat is fogadhatod. Ha az H3 Hybrid headset Bluetooth® kapcsolaton keresztül
csatlakozik telefonodhoz, miközben PC-n vagy konzolon játszol, a headset értesít a bejövő hívásokról. Az adott telefon típusától függően
a bejövő hívások érkezésekor normál csengőhangot vagy kopogást hallasz. A SMART gomb kétszeri megnyomásával elutasíthatod a hívás
fogadását.
Az EPOS Gaming Suite PC-dre történő letöltését követően a szoftveren keresztül tudod szabályozni a SMART gomb működését: pl.
játszás közben a gomb rövid megnyomásával aktiválhatod/deaktiválhatod vele a térhangzást.

A H3 Hybrid headset mely alkatrészei cserélhetők?
A H3 Hybrid esetében a következő elemek cserélhetők, amelyek mindegyike megvásárolható a webshopban.
-

Mikrofonkar (GSA 60)

-

Fülpárna (GSA 3)

-

Fedlap (GSA 25)

-

USB kábel (GSA 31)

-

Konzolkábel (GSA 30)

Hogyan működik a mikrofon?
H3 Hybrid a kommunikációhoz egy kiváló minőségű mikrofonnal ellátott mikrofonkarral van felszerelve. Ha nincs szükség a
mikrofonra, a mikrofonkar könnyedén levehető. A fülrészben is van egy mikrofon, amely a mikrofonkar levételét követően
használható (pl. menet közbeni telefonáláshoz). Mivel a másodlagos mikrofon a szájtól távolabb helyezkedik el, a főmikrofonhoz
képest kevésbé tökéletesen fogja rögzíteni a hangod, miközben a környezeti hangokat nagyobb mértékben közvetíti. Ezért mindig azt
javasoljuk, hogy zajos környezetben, vagy ha a beszédérthetőség perdöntő szerepet játszhat a verseny megnyerésében, használd a
mikrofonkart.
Ha el szeretnéd némítani a mikrofont, egyszerűen emeld fel a mikrofonkart. Mindamellett, ha a mikrofonkar le van választva, az
adott játékplatformon keresztül tudod csak némítani magad (mivel a második mikrofon némítása ilyenkor alapértelmezetten
mindig inaktiválva van).

Néhány szó az EPOS-ról
Az EPOS egy audio és videó megoldásokkal foglalkozó cég, amely az üzleti szférában dolgozó szakemberek, valamint a gaming közösség számára fejleszt és értékesít eszközöket. A vezető és
korszerű technológiákat alkalmazó, dán alapítású cég csúcsminőségű audio és videó megoldásokat kínál, melyek kialakításuk, működésük és teljesítményük tekintetében a legkiválóbb
tulajdonságokkal dicsekedhetnek.
Az EPOS annak eredményeként alakult, hogy a Sennheiser Communications – a Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG és a Demant A/S által alkotott vegyesvállalat – vezetősége az üzleti megoldásokra fókuszáló szegmens
leválasztása és független kibontakoztatása mellett döntött. Új, saját márkájú termékválasztékának bevezetése mellett az EPOS – EPOS I SENNHEISER márkanév alatt – továbbra is forgalmazza a korábbi Sennheiser
Communications termékeket.
Az EPOS a Demant Group – a világ hang- és hallássegítő technológiák terén vezető csoportjának – tagja. Mint ilyen, az innováció és a hangzás területén szerzett több, mint 115 éves tapasztalatra épít.
A dániai, koppenhágai székhelyű EPOS a nemzetközi piacokon működik és több, mint 30 országban rendelkezik irodákkal, illetve partnerekkel.
További információk: www.eposaudio.com

