
 הוראות הפעלה

Tronsmart Glary Gaming Headset 

 אוזניות גיימינג גלרי 

 

  מירבית.   צליל, סגנון ונוחות גיימינג, בעלותבמיוחד ל מותמותאהאוזניות 

בס  ואיכות  עיצוב ארגונומי ותסרט ראש מרופד מעור מתכוונן וכוללבעלות 

.ושמע מעולה   

 

 מאפייני המוצר:

 תוספת בס ואיכות צליל מעולהעם  מ"מ 50דרייבר  •

 כדי לשפר את חווית המשחק שלך. USBבאמצעות  7.1תומך בפלט שמע סאונד  •

 נורות לד צבעוניות   •

 כריות איכותיות עם קשת מתכווננת  –נוחות אולטמטיבית  •

,  להפעלת או כיבוי האור LEDכפתור ב השליט שליטה בעוצמת הווליום,   -ה בקר פקדי •

 . מצבי שמע אקולייזר שונים  4מספק  EQבקרת כפתור 

  מאפשר צליל ויציבות אופטימליים לכל המכשירים Plug & Play של USB מחבר •

 ,PlayStation 4 Console (PS4) )קונסולה( Nintendo Switch הנתמכים, כולל

MacBook, iMac ו- Windows PC / Laptop . 

 .אישית מאפשרת חווית האזנה בהתאמה Glaryתוכנת האודיו של  •

 

 מפרט טכני 

 

 דגם גלרי

20 - 20000Hz תדר 

32Ω±5 רגישות 

USB קול  עם כרטיס     מחבר 

112dB±3dB רגישות 

55mW Max. מתח כניסה 

  Φ50 מ"מ 
 גודל דרייבר 

Microphone impedance 2.2KΩ 

-42±3dB  רגישות מיקרופון 

2.2m  אורך כבל 



194 x 110 x 295mm מידות 

295±5g משקל 

 

 תצורה

 ווליום + 

- ווליום   

 נורת לד

 השתק מיקרופון 

 כיבוי/הדלקה נורת לד 

 מצב אודיו 

 

 

 

 שימוש במוצר

 למחשב. לאחר מכן נורית לד תידלק. USBחבר את כבל ה •



ניתן ללחוץ  נורת לד צבעונית תדלק באופן אוטומטי כאשר תחבר את הכבל למחשב,  •

 ע ל הכפתור על מנת לכבות אותה ולהדליק שוב.

 התאם את עוצמת הווליום בעזרת כפתורי העוצמה  •

על מנת לכבות או להדליק את המיקרופון, כאשר המיקרופון   MICלחץ על כפתור ה  •

 כבוי נורת חיווי אדומה במיקרופון תיכבה.

 מצבי שמע אקולייזר שונים 4בבקרת השורה כדי לעבור ולחוות   EQלחץ על כפתור  •

לקבלת חווית סאונד טובה יותר, מומלץ למקם את האוזניות קרוב לאוזניים   •

 ושהאוזניים יהיו מכוסות בהן.

, באפשרותך Glaryלהתאמה אישית של אפקט הקול המלא של אוזניות המשחק  •

' )למחשב Tronsmart Glary Audioלהוריד את התוכנה העדכנית ביותר של '

Windows  :בלבד( על ידי ביקור בכתובתbit.ly/glarysound 

)אקולייזר(, אפקטים קוליים, סאונד   EQ -ניתן להתאים אישית את הגדרות ה •

וניהול מיקרופונים באמצעות התוכנה. אך שים לב שהוא אינו תומך   7.1ואלי  הווירט

 שלך MAC OS -באפקטים קוליים הניתנים להתאמה אישית עבור מכשיר ה

 

יאופסו להגדרות ברירת המחדל של היצרן לאחר כיבוי. פירוש  Glaryהערה: אוזניות 

והמיקרופון יופעלו והשמע  LED -הדבר שכאשר תפעיל שוב את האוזנייה, נורית ה

 יעבור למצב רגיל. 

 

 פתרון תקלות

צליל לא  מזוהה לאחר חיבור, לא הבאים, כגון  בדבריםבעת שימוש באוזנייה, יתכן שתיתקל 

הפעלה וכונשמע בזמן    

הוא מחובר  הכבל  בדוק אם  -בפתרון: לא ניתן לזהות את האוזנייה לאחר חיבור למחש

באגים.   בדיקתהיטב ונורת הלד הצבעונית דולקת, השתמש במחשב ל מחוברהיטב. אם הוא 

 אתר צלילים והתקני שמע בלוח הבקרה. לחץ עליו פעמיים ואז לחץ על האודיו. בחר פלט

USB באודיו ולחץ על אישור. הפעל מחדש את המחשב ואז תוכל להשתמש  לניפוי באגים

 באוזנייה

 אזהרה

כדי למנוע נזק לשמיעה, אל תקשיב ברמות עוצמה גבוהות לתקופות ארוכות. אין להשתמש 

 באוזניות במהלך רכיבה או נהיגה



 

 הטיפול ותחזוק

ית רטובה במים  השתמשו במטל Tronsmart Glary Gaming כדי לנקות את אוזניות המשחק

לנקות את החלק החיצוני אם הוא יתלכלך. אל תשתמש בשום צורה של חומרי ניקוי או   כדי

חומר ניקוי לניקוי המוצר מכיוון שכל סוג של חומר כימי עלול להפוך את המכשיר ללא שמיש. 

אל תפרק מוצר זה. הוא אינו מכיל חלקים הניתנים לשירות המשתמש. אל תפילו או קפצו  

והתייחסו אליו בזהירות לקבלת הביצועים הטובים ביותר. שמור את המוצר במקום יבש.   עליו

אבק, לכלוך ולחות מרטיבות יכולים להצטבר על גוף המוצר אם הם שמורים במקום לא 

 ידידותי. אל תשליך מוצר זה לאש, סוללות עלולות להתפוצץ או לדלו 

 

 

 

 

 


