
Aby uzyskać wsparcie, wejdź na www.cqe.pl

WAŻNE: należy zachować oryginalny 
paragon jako dowód zakupu.  

http://www.xrockeruk.com/pages/support
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Witamy w X Rocker!

Dziękujemy za zakup krzesła gamingowego X 
Rocker. Teraz doświadczysz  swoje ulubione gry 
w jeszcze lepszy sposób dzięki wspaniałemu 
dźwięku!

Aby rozpocząć, zmontuj krzesło zgodnie z 
instrukcją montażu zawartą w osobnej ulotce, a 
następnie postępuj zgodnie z wskazówkami 
zawartymi w tej instrukcji i rozpocznij zabawę!

Spis treści
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Zawartość opakowania i przegląd panelu 
sterowania
Przewodnik po podłączeniach kablowych: 
TV (wszystkie konsole)
Podłączenie za pomocą kontrolera PS4 i 
XBOX One
Wskazówki dotyczące rozwiązywania 
problemów
Informacje dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpiecznego 
zasilania
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B1 – 3m kabel audio RCA / RCA

B2 – kabel zasilający

B3 – przejściówki RCA żeńsko żeńskie 

B4 – 0.15m 3.5mm RCA/żeński kabel audio

Opis panelu sterowania
3 

1. Wejście zasilania Podłącz zasilacz do tego gniazda

2. On/Off Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć fotel

3. Głośność Obracaj pokrętłem, aby wyregulować głośność wysokich tonów

4. Bass Obracaj pokrętłem, aby dostosować intensywność basów

5. Gniazdo wyjściowe Umożliwia połączenie razem wielu foteli lub urządzeń 
audio

6. Gniazdo MP3 Podłącz tutaj kabel 3,5 mm, aby odtwarzać 
dźwięk z telewizora lub kontrolera.

7. Gniazdo słuchawkowe

Podłącz tutaj słuchawki lub Gaming Headset*, dla 
cichego grania. Idealne do grania w nocy.
* Aby uzyskać pomoc na czacie, użyj metody 
połączenia kontrolerem PS4 lub Xbox One.

B 

9.84ft/3m 

+ B1 + B2 

0.492ft/0.15m 

+ B3 + B4
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TV/telefon komórkowy/tablet

B1 

Przewodnik  podłączenia 
przewodowego: TV
(Wszystkie konsole)

1. Podłącz kabel B1 do gniazda INPUT 3,5 mm panelu sterowania X
Rocker

2. Podłącz drugi koniec kabla B1 do gniazda słuchawkowego telewizora.
3. Po podłączeniu do telewizora zwiększ głośność do 50% wartości

maksymalnej, aby uzyskać najlepszy poziom dźwięku.**

*Notatka: Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w gniazdo słuchawkowe,
może być konieczne zakupienie dodatkowego adaptera TOSlink, aby
uzyskać bezpośrednie połączenie z konsolą w celu odtwarzania dźwięku.
**W zależności od telewizora może być konieczne oddzielne zwiększenie
głośności słuchawek w ustawieniach dźwięku telewizora.



Przewodnik podłączeniami przewodowymi: 
Połączenie kontrolerem
(włącza tryb Chat Pass-Through*)

Przewodnik podłączeniem kontrolera DualShock 4:
1.  Podłącz kabel B1 do dolnej części kontrolera PS4™ gniazdem słuchawkowym.
2.  Podłącz drugi koniec kabla B1 do fotela zielonym portem.
3.  Po włączeniu PS4 przejdź do menu głównego (lub znajdź ekran menu głównego). Naciśnij i 
przytrzymaj przycisk PS na kontrolerze PS4, dopóki na ekranie nie pojawi się menu podręczne.
4.  W tym menu wybierz [Dostosuj dźwięk i urządzenia]
5. Następnie wybierz [Wyjście do słuchawek]
6.  Zmień ustawienie z [Tylko czat] na [Wszystkie audio]
7.  Upewnij się, że głośność w poprzednim menu jest ustawiona na maksimum.
8. Ustaw przełącznik Wireless na panelu sterowania w pozycji „OFF”.

Przewodnik podłączeniem kontrolera XBOX
1. Podłącz kabel B1 do dolnej części kontrolera XBOX gniazdem słuchawkowym.*
2. Xbox One automatycznie rozpozna połączenie i wyśle dźwięk do X Rocker Chair.

Notatka
*Aby zapewnić kompatybilność zestawu słuchawkowego i czatu, należy do gniazda słuchawkowego panelu 
sterowania X Rocker podłączyć headset zgodny ze standardem CTIA. Skontaktuj się z producentem 
urządzenia, aby upewnić się, że posiadasz headset zgodny z CTIA. Jeżeli używasz headset zgodny ze 
standardem OMTP, mogą wystąpić problemy z funkcjonowaniem czatu i dźwięku. 
**Jeżeli Twój kontroler nie ma gniazda słuchawkowego, należy zakupić adapter zestawu słuchawkowego Xbox 
One (do nabycia osobno w sklepach gamingowych).
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Wskazówki dotyczące rozwiązywania 
problemów

Problem Kroki do rozwiązania problemu

Brak zasilania w panelu 
sterowania

Brak dźwięku

Głośniki stereo nie emitują 
dźwięku / dźwięk jest słaby

Kable podłączone do mojego 
X Rockera zostały 
przypadkowo zerwane

Nie masz gniazda 
słuchawkowego w 
telewizorze?

• Upewnij się, że kabel zasilający jest
prawidłowo podłączony.
• Upewnij się, że źródło zasilania działa
prawidłowo.
• Po ustawieniu krzesła w pozycji ON,
lekko poruszaj kablem zasilającym w
porcie. Jeżeli światła migoczą (lub nie
migoczą), skontaktuj się z pomocą
techniczną (szczegóły poniżej).

• Podłącz telefon komórkowy do X Rocker,
korzystając ze wskazówek dotyczących
podłączania telefonu zawartych w instrukcji, aby
przetestować dźwięk krzesła.
• Podłącz telefon komórkowy do X Rocker,
korzystając ze wskazówek dotyczących
podłączania telefonu zawartych w instrukcji, aby
przetestować dźwięk krzesła.
• Upewnij się, że rzeczywiście masz gniazdo
słuchawkowe w telewizorze. Zazwyczaj będzie to
oznaczone symbolem słuchawek lub „H/P OUT”

• Aby wzmocnić sygnał audio, upewnij się,
że głośność urządzenia źródłowego jest na
wyższym poziomie.

• W tej sprawie skontaktuj się
z obsługą X Rocker.

• W tej sytuacji należy zakupić adapter
TOSlink. Jeżeli nie masz pewności,
który produkt kupić, skontaktuj się z
zespołem X Rocker
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Informacje dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa
• Przy pierwszym użyciu i instalacji produktu X Rocker należy zapewnić, aby kable i
zasilacze były obsługiwane przez osobę dorosłą w celu bezpiecznego i prawidłowego
użytkowania.
• Przed czyszczeniem pamiętaj o odłączeniu zasilacza X Rocker od głównego gniazda.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami. W celu czyszczenia przetrzyj wilgotną
szmatką. Jeśli dojdzie do rozlania cieczy, wyłącz X Rocker i przed ponownym użyciem
zaczekaj, aż zupełnie wyschnie.
• Nie używaj żadnego rodzaju ściernych gąbek ani środków do szorowania, ponieważ
mogą one uszkodzić materiał powierzchniowy X Rocker.
• Prosimy skonsultować się z pomocą techniczną X Rocker przed odkręceniem i
demontażem któregokolwiek z elementów elektrycznych lub wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian w fotelu. Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje lub naprawy
dokonane przed konsultacją spowodują utratę gwarancji.
• Aby zmniejszyć potencjalne ryzyko potknięcia się lub zaplątania, ułóż i zabezpiecz
kable w taki sposób, aby ludzie i zwierzęta nie potknęli się lub przypadkowo nie
pociągnęli za nie, gdy poruszają się w danym obszarze.
• Podczas przesuwania i obracania fotela X Rocker należy zwracać uwagę na podłączone
kable. Podczas tego procesu kable mogą zostać wyciągnięte i uszkodzone, a panel
sterowania X Rocker lub okablowanie mogą zostać uszkodzone.
• Jeśli którykolwiek z kabli lub sprzętu elektrycznego zostanie w jakikolwiek sposób
uszkodzony, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z X Rocker, aby uzyskać
więcej informacji na temat wymiany elementu.
• Nigdy nie stawaj na krześle ani nie przekraczaj limitu 120 kg w inny sposób.
• Nie opieraj się na krześle do punktu, w którym stojak podnosi się z podłogi, ponieważ
może to spowodować uszkodzenie produktu lub zranienie użytkownika.
• Podłokietniki X Rocker zostały zaprojektowane z myślą o podparciu i wygodnej
rozgrywce, nie należy po nich wspinać się lub siadać. Nie używaj ich do podpierania się
podczas wstawania z krzesła, to zapewni długotrwałą wytrzymałość.
• Nie należy używać głośników X Rocker przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy
okres. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, używaj głośnika na wygodnym, umiarkowanym
poziomie głośności. Rodziców prosimy o monitorowanie użytkowania przez dziecko,
aby uniknąć długotrwałej utraty słuchu lub dyskomfortu.
• Trzymaj kable i zasilacze poza zasięgiem dzieci, gdy nie są używane, i upewnij się, że te
części nie zostaną uszkodzone przez nieostrożne obchodzenie się, takie jak rzucanie lub
upuszczanie tych elementów.
• Nigdy nie umieszczaj żadnych świec ani otwartego ognia na X Rocker lub w jego
pobliżu. Chociaż produkty X Rocker są zgodne z brytyjskimi i europejskimi przepisami
przeciwpożarowymi, długotrwałe narażenie na otwarty ogień spowoduje uszkodzenie
produktu i inne zagrożenia bezpieczeństwa.
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Informacje dotyczące bezpiecznego 
zasilania

UWAGA:

A. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia
produktu, nie należy wystawiać zasilacza X Rocker na deszcz, wilgoć, kapanie lub
zachlapanie. Żadne przedmioty wypełnione cieczami, takie jak wazony, nie powinny
znajdować się w pobliżu zasilacza. Rozlanie jakiejkolwiek cieczy może spowodować
poważne uszkodzenia. Jeżeli to nastąpi, natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie
i skonsultuj się ze sprzedawcą.

B. Zawsze odłączaj zasilanie przed podłączeniem/odłączeniem innych urządzeń lub
przesunięciem X Rocker.

C. Używaj tylko kabli, zasilania i akcesoriów zalecanych lub produkowanych przez X
Rocker.

D. Unikaj skrajnych temperatur, zarówno wysokich, jak i niskich. Umieść urządzenie z
dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub kotły elektryczne/gazowe

E. Unikaj wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł
ciepła.

F. Upewnij się, że kable i zasilacze są przechowywane w bezpiecznym miejscu, poza
zasięgiem dzieci, aby uniknąć wszelkich potencjalnych zagrożeń, które obejmują;
upuszczanie, rzucanie, potykanie się, cięcie itp. Jeśli napotkasz jakiekolwiek widoczne
nacięcia lub nierówności w zasilaczu lub innych kablach, unikaj używania produktu i
skontaktuj się z pomocą techniczną X Rocker Support, aby uzyskać dodatkowe wsparcie.

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

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




