
Zákaznickou podporu najdete na 
www.cqe.cz

DŮLEŽITÉ: Je nutné mít původní 
doklad o zakoupení.  

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

Děkujeme vám za zakoupení X Rocker herního 
křesla. Teď se blížíte ke zcela novému zážitku z 
vašich oblíbených her s úžasným zvukem!

Abyste mohli začít, prosím sestavte křeslo podle 
instrukcí na samostatném listě a poté následujte 
instrukce v manuálu!
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Obsah balení a ovládací panel Wired

Průvodce kabelovým připojením: TV 
(všechny konzole)
Připojení ovladačem PS4 & XBOX One
Řešení problémů
Zdraví a bezpečnost
Bezpečnost při napájení
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B1 - 3m RCA / RCA zvukový kabel

B2 - Napájecí kabel

B3 - Adaptéry RCA female na female

B4 – 0.15m 3.5mm RCA/female zvukový kabel

Ovládací panel
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1. Napájecí Input Do této zdířky zapojte svůj napájecí zdroj.

2. On/Off Stiskněte pro zapnutí/vypnutí křesla.

3. Hlasitost Tímto kolečkem otáčejte ke změně hlasitosti.

4. Bass Tímto kolečkem otáčejte k úpravě intenzity Bass zvuku.

5. Zdířka Out Umožňuje připojit několik křesel nebo zvukových 
zařízení k sobě.

6. Zdířka MP3 In Sem zapojte 3.5mm kabel pro zvuk z vaší TV nebo 
vašeho ovladače.

7. Zdířka na sluchátka

Zapojte sem svá sluchátka nebo Gaming Headset* 
pro tiché hraní. Ideální k hraní v noci. 
*pro podporu chatu využijte metodu připojení 
ovladačem PS4 nebo Xbox One.

B 

9.84ft/3m 

+ B1 + B2 

0.492ft/0.15m 

+ B3 + B4
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TV/mobil/tablet

B1 

Průvodce kabelovým připojením: TV 
(všechny konzole)

1. Připojte kabel B1 k ovládacímu panelu X Rocker do zdířky 3.5mm
INPUT.

2. Připojte druhý konec kabelu B1 ke zdířce na sluchátka na vaší TV.
3. Po připojení k TV, zvyšte pro nejvhodnější zvukovou úroveň hlasitost

na 50 % maximální možné hlasitosti. **

*Poznámka: V případě že vaše TV nedisponuje zdířkou na sluchátka bude
nutné si pořídit dodatečný adaptér TOSlink, díky kterému se připojíte
přímo ke konzoli.
**Je možné, že bude potřeba zvýšit hlasitost sluchátek ještě ve zvukovém
nastavení TV (záleží na typu TV).



Průvodce kabelovým připojením: připojení 
ovladačem (povoluje Chat Pass-Through mód)

Průvodce připojením ovladačem DualShock 4:
1. Připojte kabel B1 ze spodu k ovladači PS4™ do zdířky na sluchátka.
2. Připojte druhý konec kabelu B1 ke křeslu do zeleného portu.
3. Na zapnutém PS4 jděte do hlavního menu (nebo najděte obrazovku hlavního menu). Zmáčkněte a 
držte černé tlačítko PS na PS4 ovladači, dokud se neobjeví rychlé menu.
4. V tomto menu vyberte [Upravit zvuk a zařízení]
5. Poté vyberte [Výstup pro sluchátka]
6. Změňte nastavení [Zvuk chatu] na [Všechny zvuky]
7. Ujistěte se, že hlasitost v předešlém menu je nastavená na maximální.
8. Nastavte přepínač Wireless na ovládacím panelu do pozice OFF. 

Průvodce k ovladači XBOX
1. Připojte kabel B1 ze spodu k ovladači XBOX do zdířky na sluchátka.*
2. Xbox One automaticky rozpozná připojení a a přepne zvuk na X Rocker křeslo.

Poznámka
*Pro kompatibilitu sluchátek a chatu budete muset zapojit do zdířky na sluchátka na ovládacím panelu X 
Rocker CTIA kompatibilní headset. Prosím ujistěte se u svého výrobce zařízení, že máte headset kompatibilní 
s CTIA. Pokud používáte headset kompatibilní s OMTP můžou se objevit potíže s fungováním chatu a zvuku.
**Je možné, že budete potřebovat Xbox One adaptér na headset pokud na ovladači nemáte zdířku na 
sluchátka. Ty se prodávají zvlášť u herních prodejců.

4
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B1 
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Tipy na vyřešení problémů
Problém Kroky k řešení

Ovládací panel se nenabíjí

Nefunguje zvuk

Ze stereo reproduktorů 
nevychází zvuk / zvuk je slabý

Kabely k mému X Rocker 
byly omylem porušeny

Nemáte na televizi zdířku na 
sluchátka?

• Ujistěte se, že je napájecí kabel správně
připojen.
• Ujistěte se, že napájecí kabel u
napájecího zdroje funguje správně.
• Mírně zakývejte napájecím kabelem v
portu, zatímco máte křeslo v ON pozici. V
případě, že zablikají některá světla (nebo
nezablikají), prosím kontaktujte podporu
(kontakt najdete níže).

• Připojte mobilní telefon k X Rockeru
pomocí návodu k připojení telefonu, který
je v manuálu, abyste otestovali zvuk
křesla.
• Zkontrolujte, že je zařízení/systém
správně nakonfigurován podle předešlých
návodů.
• Ujistěte se, že máte na televizi zdířku na
sluchátka. Bývá označena znakem
sluchátek nebo „H/P OUT“.

• Ujistěte se, že máte nastavenou
hlasitost zdrojového zařízení na vyšší
úroveň, aby byl silnější zvukový signál.

• Prosím kontaktujte ohledně
vašeho problému podporu X
Rocker.

• Je potřeba zakoupit TOSlink adaptér.
Pokud si nejste jisti, který pořídit,
prosím kontaktujte ohledně vaší
záležitosti tým X Rocker.
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Zdraví a bezpečnost
• Při prvním užití a instalaci produktu X Rocker zajistěte, aby s kabely a napájecími částmi
zacházel dospělý pro bezpečné a správné zacházení.

• Před čištěním odpojte napájecí zdroj od hlavní zdířky X Rocker.

• Vyhněte se přímému kontaktu s tekutinami. Při čištění otírejte vlhkým hadrem. V
případě, že křeslo polejete, vypněte X Rocker a počkejte před dalším užíváním než
uschne.

• Nepoužívejte brusný papír nebo jakékoliv brusné způsoby čištění, jelikož ty by mohly
poškodit povrch křesla X Rocker.

• Před odšroubováním nebo rozkládáním jakýchkoliv elektrických komponentů křesla
prosím kontaktujte podporu X Rocker. Pokud provedete jakékoliv neautorizované
úpravy, narušíte tak vaši záruku.

• Pro omezení možných rizik zakopnutí nebo zamotání se srovnejte a zabezpečte kabely
takovým způsobem, aby o ně lidé či mazlíčci omylem nezakopli nebo netahali při jejich
pohybu v dané zóně.

• Prosím dávejte pozor na připojené kabely při pohybu/otáčení křeslem X Rocker. V
procesu může být zataháno za kabely, mohou být poškozeny a tím poškodit X Rocker
ovládací panel či kabeláž.

• V případě poškození kabelů nebo elektrického vybavení okamžitě přerušte užívání
křesla a kontaktuje X Rocker pro více informací o náhradě daného komponentu.

• Na křeslo X Rocker si nestoupejte a nepřetěžujte váhový limit 120 kg žádnými jinými
způsoby.

• Nezaklánějte se na křesle do bodu, kdy se podstavec zvedne od podlahy, jelikož to
může vést k poškození produktu nebo zranění uživatele.

• X Rocker opěrky na paže jsou navrženy k podpoře a pohodlí při hraní, prosím nestoupejte
si/nesedejte si přímo na opěrky. Nepoužívejte je k podpírání při zvedání se z křesla, abyste
zajistili dlouhodobou výdrž.

• Nepoužívejte X Rocker reproduktory na vysoké hlasitosti po delší dobu. Abyste předešli
poškození sluchu, používejte reproduktory na příjemné střední úrovni hlasitosti. Rodiče,
prosím kontrolujte užívání vašich dětí, abyste předešli dlouhodobé ztrátě sluchu nebo
nepříjemnostem.

• V době neužívání udržujte kabely a napájecí zdroje mimo dosah dětí a zajistěte, že
těmto částem nehrozí poškození hrubým zacházením jako je házení nebo upouštění
těchto komponentů.

• Poblíž X Rocker nikdy neumisťujte svíčky nebo jiný otevřený oheň. Ikdyž jsou X Rocker
produkty v souladu s evropskými předpisy o požární bezpečnosti i Spojeného
království, delší vystavování otevřenému ohni povede k poškození produktu a dalším
hrozbám nebezpečí.
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Bezpečnost při napájení

POZOR:

A. K omezení rizika požáru, elektrického šoku nebo poškození produktu nevystavujte
napájení křesla X Rocker dešti, vlhkosti, cákání či kapání. Poblíž napájení neumisťujte
žádné objekty plné tekutin (například vázy). Při polití napájení tekutinou může dojít k
vážnému poškození. Okamžitě zařízení vypněte, odpojte napájení a zkonzultujte se
svým prodejcem.

B. Před připojením/odpojením dalších zařízení nebo přesunu X Rocker vždy odpojte
napájení z elektřiny.

C. Používejte pouze kabely, napájení a příslušenství doporučené či vyrobené X
Rocker.

D. Vyhněte se extrémním teplotám (nízkým i vysokým). Umístěte jednotku v bezpečné
vzdálenosti od zdrojů tepla jako jsou topení či elektrické/plynné kotle.

E. Vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo dalším zdrojům tepla.

F. Ujistěte se že kabely a napájení jsou na bezpečném místě mimo dosah dětí,
abyste předešli potenciálním hrozbám které zahrnují: upuštění, házení, zakopnutí,
pořezání se atd. Pokud narazíte na vroubky či jiné nerovnosti na napájení či dalších
kabelech, vyhněte se užívání produktu a kontaktujte X Rocker podporu pro další
asistenci.

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




