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1.  Instalacja oprogramowania (tylko Windows PC)
1.  Pobierz oprogramowanie dźwięku 7.1 przedłużacz z naszej strony internetowej www.sharkoon.com.
2. Kliknij aby włączyć aplikację “7.1-Sound-Extension Setup”.
3. Postępuj zgodnie z instrukcją w instalacji.
4. Na końcu kliknij na przycisk “Finish” aby zakończyć.

2.  Oprogramowanie
Oprogramowanie pozwala m.in. na:
 • Tworzenie, zapisywanie i ładowanie czterech indywidualnych ustawień Equalizera (korektora dźwięku)
 • Zastosowanie czterech programowalnych efektów
 • Wzmocnienie mikrofonu
 • Wirtualny dźwięk 7.1 z konfiguracją

Uwagi:
Prawy klawisz myszy na ikonce 7.1-Sound-Extension na pasku zadań pozwala zmienić język “Language” na inny niż 
początkowy. Tak samo można zmieniać skóry w “Skins” aby dodać więcej jasności lub ciemności dookoła menu. Zmiany 
sa wprowadzane od razu. Restart komputera lub ponowna instalacja oprogramowania nie są potrzebne.
Otwórz oprogramowanie przez podójne kliknięcie na przycisk 7.1-Sound-Extension na pasku zadań.
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Zapisz, Otwórz, O nas 
“Zapisz” pozwala zapisać obecną konfigurację na dysku twardy. “Otwórz” pozwala załadować jakiś inny profil. Wszystkie 
cztery profile są zapisywane, tak samo jak efekty, ustawienia mikrofonu oraz ustawienia 7.1. 

Aby zapisać konfigurację, postępuj następująco: 
 • Kliknij “Zapisz”. Pojawi się nowe okienko.
 • Wybierz w jakim katalogu chcesz zapisać plik oraz wpisz jego nazwę.
 • Kliknij “Zapisz”. Plik został zapisany.

Zapisz, Otwórz, O nas
Aktywacja/Deaktywacja urządzenia
Equalizer (on/off [włącz/wyłącz])
3D (on/off [włącz/wyłącz])

Reset
Profile 1 - 4
Wirtualne 7.1 
Mikrofon

Efekt
Equalizer
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Aby załadować konfigurację, postępuj następująco:
 • Kliknij “Otwórz”. Pojawi się nowe okno.
 • Wybierz katalog i plik oraz następnie kliknij “Otwórz”.
 • Konfiguracja została zapisana.
Przez te wymienione kroki możemy zapisywać i otwierać różne konfiguracje. Okno “O nas” pokazuje informacje o aktualnej 
wersji programu.

Włączenie / Wyłączenie urządzenia 

Zestaw X-Rest pokazuje status urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone to pojawi się czerwony tekst, że 
7.1-Sound-Extension nie został wykryty. W tym przypadku należy sprawdzić połączenie USB na płycie głównej. Urządze-
nie aktywne na zielono oznacza, że urządzenie zostało wykryte i jest gotowe do użytku.

EQ (on/off)
Kliknij tutaj jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć Equalizer. Kiedy Equalizer jest włączony, to pole się świeci na niebiesko.

3D (an/aus)
Kliknij tutaj jeśli chcesz włączyc lub wyłączyć efekty 3D. Kiedy efekt 3D jest włączony to pole się świeci na niebiesko.

Reset
Kliknij tutaj jeśli chcesz zresetować ustawienia equalizera i przejść do ustawień standardowych w tym profilu.

Profile 1 - 4

Wybierz swój profil tutaj. Zmiana zachodzi 
zawsze po wybraniu profila.
Dostosuj dźwięk za pomocą 5-rolkowego 
equalizera. Aby to zrobić musisz przesuwać 
suwaki myszką w górę lub w dół. Dostępne 
pasma przenoszenia to: 60, 300, 1200, 3600 
ora 12000 Hz.

Wirtualne 7.1

Pod “Wirtualne 7.1” każdy z ośmiu wirtual-
nych głośników może być idywidualnie pr-
zestawiany. Aby to zrobić, trzeba na niego 
kliknąć i przytrzymać klawisz myszki oraz 
przesunąć na odpowiednią pozycję.
Aby przetestować ustawienia pokoju, moż-
na obrócić daną konfigurację w lewo lub w 
prawo zgodnie ze wskazówkami zegara. 
Aby to zrobić trzeba kliknąć w strzałkę nad 
rysunkiem. Odgrywana muzyka lub efekty 
dźwiękowe, które są odgrywane są także 
korygowane na podstawie danych ustawień. 
Kliknij przycisk Reset aby przywrócić usta-
wienia standardowe.
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Mikrofon
W menu mikrofonu można zmieniać czułość 
mikrofonu aż do 100 maksymalnie. Efekt 
Wzmocnienie daje podgłośnienie sygnału. 
Kliknij Wycisz aby wyciszyc mikrofon.

Efekty
Można ustawiać efekty do 4 różnych profili. 
Możliwe ustawienia to:
 • Brak efektu
 • Teat
 • Łazienka
 • Salon
 • Korytarz

Equalizer
Kliknij w to pole, aby odpalić menu z Equalizerem.

3.  FAQ – Często zadawane pytania
Głośność jest za niska
Jeżeli głośność wydaje Ci się za niska, to sprawdź ustawienia dźwięku w systemi eoperacyjny i ustaw tam głośność ogólną 
na wyższą. 

Mikrofon jest za cichy

Kliknij podwójnie na ikonkę 7.1-Sound-Extension w pasku zadań i następnie na mikrofon. Używając myszki przesuń su-
wak, tak aby wyregulować głośność mikrofonu. Można także użyć funkcji wzmocnienia.
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Zastrzeżenia prawne:
Za potencjalną utratę danych, szczególnie w wyniku nieprawidłowej obsługi produktu, firma SHARKOON nie ponosi żad-
nej odpowiedzialności. Wszystkie wymienione produkty i opisy są znakami towarowymi i /lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi odpowiednich producentów i są zaakceptowane jako chronione. W następstwie polityki stałego ulepszania 
produktu przez firmę Sharkoon, konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Krajowe 
specyfikacje produktów poszczególnych regionów mogą się różnić od siebie. Wszelkie prawa dołączonego oprogramo-
wania należą do odpowiednich właścicieli. Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania należy zapoznać się z 
warunkami licencji producenta. Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie w zakresie tłumaczenia, przedruku, powiela-
nia poprzez kopiowanie lub przy użyciu innych środków technicznych. Naruszenia doprowadzi do wyrównania. Wszelkie 
prawa są zastrzeżone, szczególnie w zakresie praw do patentu lub użytkowego patentu. Sposób dostawy i modyfikacje 
techniczne są zastrzeżone.

Utylizacja zużytego produktu:
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane 
utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniun.

Symbol przekreślonego śmietnika na kółkach dołączony do produktu oznacza, że jest on objęty Dyrektywa Euro- 
pejska 2012/19/EU w sprawie elektroniki. Należy zapoznać się z krajowym systemem odbioru produktów elektry- 
cznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z krajowymi przepisami i nie wyrzucać tego typu urządeń 

wraz z innymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego używanego produktu pomoże zapobiec potencjalnym 
negatywnym skutom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

SHARKOON Technologies GmbH
Siemensstraße 38
35440 Linden 
Germany
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