ENTER THE GAME

VERTIGO
PROFESSIONAL
GAMING HEADSET

INSTRUKCJA OBSŁUGI
POLSKI

2. Zawartość opakowania:
- Słuchawki SAVIO VERTIGO
- Instrukcja obsługi
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3. Specyfikacja techniczna:
- Interfejs: USB
- Typ słuchawek: Virtual 7.1
- Rodzaj słuchawek : Zamknięte
- Długość kabla: 2,4m
- Kompatybilność z urządzeniami: PC/Laptop
3.1 Słuchawki:
- Średnica membrany: 50mm
- Impedancja: 32Ohm +/- 15%
- Czułość: 116dB +/- 3dB
- Pasmo przenoszenia: 20-20000kHz
3.2 Mikrofon:
- Impedancja: 2.2kOhm
- Czułość: -56dB +/- 2dB
- Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20000kHz
- Rodzaj mikrofonu: chowany

VERTIGO
PROFESSIONAL
GAMING HEADSET
USER MANUAL
ENGLISH

Przed przystąpieniem do korzystania
z zakupionego urządzenia zaleca się przeczytanie
całej instrukcji obsługi.
1. Główne cechy produktu:
- Wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1
- Wysokiej jakości czysty dźwięk dzięki
wykorzystaniu membran o średnicy 50mm
- Bardzo lekki i wygodny kształt
- Chowany, elastyczny mikrofon z możliwością
dopasowania kształtu
- Wzmacniany pałąk zapewnia ekstremalną
wytrzymałość podczas użytkowania
- Duże wygodne nauszniki gwarantujące
komfort podczas długotrwałych rozgrywek
- Łatwy dostęp do regulacji głośności dzięki
pilotowi umieszczonemu na kablu
- Czerwone gamingowe podświetlenie LED
- Kabel wzmocniony oplotem
- Pozłacany wtyk USB

5. Schemat pilota:
1. Przycisk zwiększenia głośności
2. Przycisk zmniejszenia głośności
3. Przycisk wyciszenia mikrofonu
4. Przycisk wyciszenia słuchawek
5. Przycisk włączenia/wyłączenia podświetlenia

Thank you for choosing our product!
If you are satisfied with the device we encourage
you to share your opinion on the use of the
product.
We make all the efforts to ensure our products
meet high requirements of our customer.In case
of any questions related with our devices, you can
find help through our website: www.savio.net.pl
Before the use of the purchased device, it is
recommended to read the whole user manual.
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Z przyjemnością pomożemy w przypadku
uwag. W tym celu prosimy o kontakt z nami na:
support@savio.net.pl
Opinie naszych Klientów są dla nas bardzo
ważne, by produkt skrojony był na miarę
Waszych oczekiwań.

3. Technical specification:
- Interface: USB
- Headphones type: Virtual 7.1
- Cable length: 2,4m
- Compatible with: PC/Laptop*
3.1 Headphones technical specification:
- Membrane diameter: 50mm
- Impedance: 32Ohm +/- 15%
- Sensitivity: 116dB +/-3dB
- Frequency response: 20Hz – 20000kHz
3.2 Microphone technical specification:
- Impedance: 2.2kOhm
- Sensitivity: -56dB +/- 3dB
- Frequency response: 20Hz – 20000kHz
4. Headphones installation:
4.1 Connect headphones to a USB port on the
computer.
4.2 To achieve Virtual 7.1 quality sound and
added an option to manage the sound down
load and install the software.
The Installation manual is available at
www.savio.net.pl/en in a tab download.
4.3 Headphones are ready to use.

4. Instalacja słuchawek:
4.1 Podłącz słuchawki do portu USB
w komputerze.
4.2 Dla uzyskania jakości dźwięku Virtual 7.1
oraz dodatkowych opcji zarządzania
dźwiękiem pobierz i zainstaluj
oprogramowanie oraz instrukcję instalacji
dostępną na stronie: www.savio.net.pl
w zakładce do pobrania.
4.3 Słuchawki są gotowe do użycia.
Dziękujemy za wybór naszego produktu!
Jeżeli są Państwo zadowoleni z urządzenia
zachęcamy do podzielenia się opinią na temat
użytkowania.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty
spełniały wysokie wymagania naszych Klientów.
W razie pytań związanych ze sprzętem, pomoc
znajdą Państwo poprzez naszą stronę internetową:
www.savio.net.pl

2. Package content
- SAVIO VERTIGO headphones
- user manual

1. Main product features:
- Virtual 7.1 surround sound
- Clear and high-quality sound thanks to 50mm
diameter membrane use.
- Very light and comfortable shape
- Elastic microphone with the possibility
of shape adjustment
- Reinforced headband ensures extreme
endurance while using
- Comfortable soft earphones, that guarantees
comfort in long games
- Easy access to a volume regulation thanks
to a controller on the cable
- Red gaming LED-backlit
- Reinforced braided cable
- Gold Plated USB connector

5. Controller scheme:
1. Increase volume button
2. Decrease volume button
3. Mute the microphone button
4. Mute the headphones button
5. Backlit on/off button
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We are eager to help you in case of any
comments. In order to do so, please contact us
by e-mail at: support@savio.net.pl
Opinions of our customers are very important
to us, so the product was tailored to meet your
expectations.
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