
Zákaznícku podporu nájdete na 
www.cqe.cz

DÔLEŽITÉ: Je nutné mať pôvodný 
doklad o zakúpení. 

http://www.xrockeruk.com/pages/support
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Vitajte u X Rocker!

Ďakujeme vám za zakúpenie X Rocker herného 
kresla. Teraz sa blížite k úplne novému zážitku z 
vašich obľúbených hier s úžasným zvukom!

Aby ste mohli začať, prosím, zostavte kreslo 
podľa inštrukcií na samostatnom liste a potom  
nasledujte inštrukcie v manuáli!
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B1 - 3m RCA / RCA zvukový kábel

B2 - Napájací kábel

B3 - Adaptéry RCA female na female

B4 – 0.15m 3.5mm RCA/female zvukový kábel

Ovládací panel
3 

1. Napájací Input Do tejto zásuvky zapojte svoj napájací zdroj.

2. On/Off Stlačte pre zapnutie / vypnutie kresla.

3. Hlasitosť Týmto kolieskom otáčajte pre zmenu hlasitosti.

4. Bass Týmto kolieskom otáčajte k úprave intenzity Bass zvuku.

5. Zásuvka Out Umožňuje pripojiť k sebe niekoľko kresiel alebo 
zvukových zariadení.

6. Konektor MP3 In Sem zapojte 3.5mm kábel pre zvuk z vašej TV 
alebo vášho ovládača.

7. Zásuvka pre slúchadlá

Zapojte sem svoje slúchadlá alebo Gaming Headset* 
pre tiché hranie. Ideálne na hranie v noci. 
*Pre podporu chatu využite metódu pripojenia 
ovládačom PS4 alebo Xbox One.

B 

9.84ft/3m 

+ B1 + B2 

0.492ft/0.15m 

+ B3 + B4
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TV/mobil/tablet

B1 

Sprievodca káblovým pripojením: TV 
(všetky konzoly)

1. Pripojte kábel B1 k ovládaciemu panelu X Rocker do zásuvky   3.5mm
INPUT.

2. Pripojte druhý koniec kábla B1 do zásuvky pre slúchadlá na vašej  TV.
3. Po pripojení k TV, zvýšte pre najvhodnejšiu zvukovú úroveň hlasitosť 

na 50% maximálnej možnej hlasitosti. **

*Poznámka: V prípade, že vaša TV nedisponuje zásuvkou pre  slúchadlá, 
bude nutné si zaobstarať dodatočný adaptér TOSlink, vďaka ktorému sa 
pripojíte priamo ku konzole.
**Je možné, že bude potrebné zvýšiť hlasitosť slúchadiel ešte vo 
zvukovom nastavení TV (záleží na type TV).



Sprievodca káblovým pripojením: pripojenie 

ovládačom (povoľuje Chat Pass-Through mód)

Sprievodca pripojením ovládačom DualShock 4:
1. Pripojte kábel B1 zospodu k ovládaču PS4 ™ do zásuvky pre slúchadlá.
2. Připojte druhý koniec kábla B1 ku kreslu do zeleného portu.
3. Na zapnutom PS4 choďte do hlavného menu (alebo nájdite obrazovku hlavného menu). Stlačte a 
držte čierne tlačidlo PS na PS4 ovládači, kým sa neobjaví rýchle menu.
4. V tomto menu vyberte [Upraviť zvuk a zariadenia].
5. Potom vyberte [Výstup pre slúchadlá].
6. Zmeňte nastavenie [Zvuk chatu] na [Všetky zvuky].
7. Uistite sa, že hlasitosť v predošlom menu je nastavená na maximálnu.
8. Nastavte prepínač Wireless na ovládacom paneli do pozície OFF. 

Sprievodca k ovládaču XBOX
1. Pripojte kábel B1 zospodu k ovládaču XBOX do zásuvky pre  slúchadlá.*
2. Xbox One automaticky rozpozná pripojenie a a prepne zvuk na X Rocker kreslo.

Poznámka
**Pre kompatibilitu slúchadiel a chatu budete musieť zapojiť do zásuvky pre slúchadlá na ovládacom paneli X 
Rocker CTIA kompatibilný headset. Prosím, uistite sa u svojho výrobcu zariadení, že máte headset kompatibilný 
s CTIA. Pokud používáte headset kompatibilní s OMTP môžu sa objaviť problémy s fungovaním chatu a zvuku.
**Je možné, že budete potrebovať Xbox One adaptér na headset, ak na ovládači nemáte zásuvku pre slúchadlá. 
Tie sa predávajú zvlášť u herných predajcov.

4

AUX 

B1 
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Tipy na vyriešenie problémov
Problém Kroky k riešeniu

Ovládací panel sa nenabíja

Nefunguje zvuk

Zo stereo reproduktorov 
nevychádza zvuk / zvuk je slabý

Káble k môjmu X Rocker 
boli omylom porušené

Nemáte na televízii zásuvku 
pre slúchadlá?

• Uistite sa, že je napájací kábel správne
pripojený.
• Uistite sa, že napájací kábel 
napájacieho zdroja funguje správne.
• Mierne zakývajte napájacím káblom v
porte, zatiaľ čo máte kreslo v ON pozícii. 
V prípade, že zablikajú niektoré svetlá  
(alebo nezablikajú), prosím, kontaktujte 
podporu (kontakt nájdete nižšie).

• Pripojte mobilný telefón k X Rockeru 
pomocou návodu na pripojenie telefónu, 
ktorý je v manuáli, aby ste otestovali zvuk 
kresla.
• Skontrolujte, že je zariadenie/systém 
správne nakonfigurovaný podľa 
predošlých návodov.
• Uistite sa, že máte na televízii zásuvku 
pre slúchadlá. Býva označená znakom 
slúchadiel alebo „H/P OUT“.

• Uistite sa, že máte nastavenú hlasitosť 
zdrojového zariadenia na vyššiu úroveň, 
aby bol silnejší zvukový signál.

• Prosím, kontaktujte ohľadom 
vášho problému podporu X Rocker.

• Je potrebné zakúpiť TOSlink 
adaptér. Ak si nie ste istí, ktorý 
adaptér zaobstarať, prosím, 
kontaktujte ohľadom vašej záležitosti 
tím X Rocker.
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Zdravie a bezpečnosť
• Pri prvom použití a inštalácii produktu X Rocker zaistite, aby s káblami a napájacími 
časťami zaobchádzal dospelý pre bezpečné a správne zaobchádzanie.

• Pred čistením odpojte napájací zdroj od hlavnej zásuvky X Rocker.

• Vyhnite sa priamemu kontaktu s tekutinami. Pri čistení utierajte vlhkou handričkou. V 
prípade, že kreslo polejete, vypnite X Rocker a počkajte pred ďalším užívaním, kým 
uschne.

• Nepoužívajte brúsny papier alebo akékoľvek brúsne spôsoby čistenia, pretože tie by 
mohli poškodiť povrch kresla X Rocker.

• Pred odskrutkovaním alebo rozkladaním akýchkoľvek elektrických komponentov kresla, 
prosím, kontaktujte podporu X Rocker. Ak urobíte akékoľvek neautorizované úpravy, 
narušíte tak vašu záruku.

• Pre obmedzenie možných rizík zakopnutia alebo zamotania sa, zarovnajte a zabezpečte 
káble takým spôsobom, aby o ne ľudia či domáci maznáčikovia omylom nezakopli alebo 
neťahali pri ich pohybe v danej zóne.

• Prosím, dávajte pozor na pripojené káble pri pohybe/ pri otáčaní kreslom X Rocker. Káble 
môžu byť zatiahnuté alebo poškodené počas procesu a tým môžu poškodiť X Rocker 
ovládací panel či kabeláž.

• V prípade poškodenia káblov alebo elektrického vybavenia okamžite prerušte používanie 
kresla a kontaktuje X Rocker pre viac informácií o náhrade uvedeného komponentu.

• Na kreslo X Rocker nestúpajte a nepreťažujte váhový limit 120 kg žiadnymi inými 
spôsobmi.
• Nezakláňajte sa na kresle do bodu, kedy sa podstavec zdvihne od podlahy, pretože to 
môže viesť k poškodeniu produktu alebo k zraneniu užívateľa.

• X Rocker opierky na paže sú navrhnuté na podporu a pohodlie pri hraní, prosím, 
nestúpajte si /nesadajte si priamo na opierky. Nepoužívajte ich k podopieraniu pri zdvíhaní 
sa z kresla, aby ste zaistili dlhodobú výdrž.

• Nepoužívajte X Rocker reproduktory na vysokej hlasitosti dlhšiu dobu. Aby ste predišli 
poškodeniu sluchu, používajte reproduktory na príjemnej strednej úrovni hlasitosti. 
Rodičia, prosím, kontrolujte používanie vašimi deťmi, aby ste predišli dlhodobej strate 
sluchu alebo nepríjemnostiam.

• V čase nepoužívania udržujte káble a napájacie zdroje mimo dosahu detí a zabezpečte, že 
týmto častiam nehrozí poškodenie hrubým zaobchádzaním ako je hádzanie alebo 
upúšťanie týchto komponentov.

• V blízkosti X Rocker nikdy neumiestňujte sviečky alebo iný otvorený oheň. Aj keď sú X 
Rocker produkty v súlade s európskymi predpismi i predpismi Spojeného kráľovsktva o 
požiarnej bezpečnosti, dlhšie vystavovanie otvorenému ohňu povedie k poškodeniu 
produktu a ďalším nebezpečným hrozbám.
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Bezpečnosť pri napájaní

POZOR:

A. Pre obmedzenie rizika požiaru, elektrického šoku alebo poškodenia produktu 
nevystavujte napájanie kresla X Rocker dažďu, vlhkosti, špliechaniu či kvapkaniu. V 
blízkosti napájania neumiestňujte žiadne objekty plné tekutín (napríklad vázy). Pri 
poliatí napájania tekutinou môže dôjsť k vážnemu poškodeniu. Okamžite zariadenie 
vypnite, odpojte napájanie a konzultujte so svojim predajcom.

B. Pred pripojením / odpojením ďalších zariadení alebo presunu X Rockera vždy 
odpojte napájanie z elektriny.

C. Používajte iba káble, napájanie a príslušenstvo odporúčané či vyrobené X Rockerom.

D. Vyhnite sa extrémnym teplotám (nízkym i vysokým). Umiestnite jednotku v 
bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla ako sú kúrenie či elektrické/plynné kotle.

E. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla.

F. Uistite sa, že káble a napájania sú na bezpečnom mieste mimo dosahu detí, aby ste 
predišli potenciálnym hrozbám ktoré zahŕňajú: padnutie, hádzanie, zakopnutie, 
porezania sa atď. Ak narazíte na ryhy či iné nerovnosti na napájaniach či ďalších 
kábloch, vyhnite sa používaniu produktu a kontaktujte X Rocker podporu pre ďalšiu 
asistenciu.

ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 961/27d
198 00 Praha 9
www.cqe.cz
www.toy.cz

telefon: +420 284 000 111
fax: +420 284 000 101
e-mail: info@conquest.cz




