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Beste klant!
Gefeliciteerd met uw aankoop van een SHARKOON-product van topkwaliteit.
Om een lange levensduur te garanderen en optimaal voordeel te halen uit dit 
product, raden wij u aan deze handleiding volledig door te lezen.

Veel plezier met dit product!
SHARKOON Technologies
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1. Pakketinhoud

A – X-Tatic PRO 5.1 surround-koptelefoon
B – Breakaway-kabel met regelaar in de lijn (G9-connector > G9-connector)
C – Afneembare microfoon met QuickOn-verbinding
D – X-Tatic Sound Control Unit (SCU) met Dolby® Digital-decodeerapparaat 
E – Stroombron incl. reisadapters (EU, VS en GB)
F – Optische verbindingskabel (S/PDIF)
G – USB-microfoonkabel voor PS3™ en PC
H – Chatkabel voor Xbox 360® (3,5 mm ingang > 2,5 mm ingang)
I – Coaxiale verbindingskabel
J – 3,5 mm analoge verbindingskabel 

NB:
Indien enige van de bovenstaande items ontbreken, dient u onmiddellijk contact op 
te nemen met onze klantenservice:
support@sharkoon.com (Duitsland en Europa)
support@sharkoon.com.tw (internationaal).
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2. De in-lijn volumeregelaar in één oogopslag 

a –  Status-LED
b –  Volumeregelaar
c –  Knoppen voor kanaalselectie
d –  Microfoon dempen/MVM-selectieschakelaar*
e –  Volumeregelaar voor chatten
f –  Xbox 360®-chatkabelconnector

*Door het activeren van de Microphone Voice Monitoring (MVM)-functie kunt u uw 
eigen stem horen, dus u krijgt altijd een duidelijke feedback van uw eigen volume. 
Deze functie kan op elk gewenst moment worden uitgeschakeld.

3. De SCU in één oogopslag

1 – Stroom aan/uit
2 – Pro Logic® II in-/uitschakelen
3 – Volume omhoog (+) 
4 – Volume omlaag ( –)
5 – Optische audio-output (S/PDIF)
6 – Optische audio-input (S/PDIF)
7 – Coaxiale audio-input
8 – Selectieschakelaar voor audio-input (analoge/coaxiale/optische input)
9 – 3,5 mm analoge audio-input
10 – USB-connector voor PS3™- en PC-microfoon
11 – Analoge audio-output (3x 3,5 mm ingangen voor voor-, surround- en midden-/ 
  subwoofer-luidspreker)
12 – ISO-stroomconnector (DC In)
13 – Analoge audio-outputs voor de X-Tatic-koptelefoon (2x G9-connector)
14 – Status-LED-lampjes voor stroom-, Dolby® Digital- en Pro Logic®-input
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4.  LED-indicaties

4.1   In-lijn volumeregelaar 

Minimum hoofdvolume: 
LED uit  

Verhogen/verlagen van het hoofdvolume: 
LED knippert snel

Input signal: Dolby® Digital 5.1

Hoofdvolume: 
Witte LED ononderbroken aan

Input signal: Not Dolby® Digital 5.1
Dolby® Pro Logic® II off

Hoofdvolume gedempt: 
LED knippert langzaam

Input signal: Nicht-Dolby® Digital 5.1
Dolby® Pro Logic® on

4.2 SCU
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Opmerking:
De standaardinstelling van de SCU bij het ontvangen van een stereosignaal, is 
geluidsweergave via de voor- en subwoofer-luidsprekers. Het Pro Logic® II-decode-
erapparaat is uitgeschakeld.

Als u een surround sound-verwer-
king wilt via Dolby® Pro Logic® II, 
kunt u deze functie inschakelen 
door op de respectievelijke knop 
(PLII) te drukken op de SCU:

1.  Zet de SCU aan::

2.  Houd de knoppen “Vol -”, 
 “Vol +” en “Aan/uit” ingedrukt 
 totdat de status-LED-lampjes 3 
 keer knipperen.   

4.3  De standaard fabrieksinstelling herstellen / resetten
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5. Aan de slag

5.1  De microfoon aansluiten op de koptelefoon 

1.  Steek de 3,5 mm stereoplug van de
 microfoon losjes in de microfoon
 connector van de koptelefoon zodat
 de indicaties op zowel de microfoon
 als de koptelefoon naar elkaar toe
 wijzen.

2.  Druk de plug van de microfoon
 volledig in de ingang van de koptele-
 foon; draai de microfoon naar voren 
 en in de gewenste positie.

5.2  De breakaway-kabel aansluiten

1.  Steek de G9-mannetjesstekker (gele pijl!) van de breakaway-kabel in de G9-
 vrouwtjesstekker (gele pijl!) van de X-Tatic PRO-koptelefoon. 
 
2.  Sluit de G9-mannetjesstekker van de breakaway-kabel (witte pijl!) aan op één 
 van de G9-vrouwtjescontacten van de SCU (zilveren indicatie!).

Belangrijke opmerking:
Zorg ervoor dat u de connectors verbindt met bijpassende kleurenindicaties (gele pijl 
> gele pijl en witte pijl > zilveren pijl), anders zou uw kabel/SCU beschadigd kunnen 
raken!

1

2
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5.3  De reisadapter bevestigen/verwisselen

Bevestigen:
1.  Plaats de reisadapter op de
 stroomadapter (bekijk de vorm aan
 de onderkant).
2.  Draai de reisadapter met de klok
 mee totdat deze vastklikt.

Verwijderen:
1.  Houd de vergrendelknop van de
 reisadapter ingedrukt.
2.  Draai hem tegen de klok in en 
 verwijder hem.    

5.4  Instelling hoofdvolume

Het hoofdvolume kan op twee verschillende manieren worden ingesteld:

1.  De hoofdvolumeknoppen van de   
 SCU gebruiken:

2.  De in-lijn  regelaar gebruiken:

1.  Wanneer de status-LED wit oplicht,  
 kan het hoofdvolume worden inge-
 steld met de volumeregelaar:

2.  Gedurende de volumeafstelling knippert de status-LED snel
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5.5  Instelling kanaalvolume

1.  Selecteer het kanaal waarvan u het  
 volume wilt instellen.

2.  De status-LED geeft het huidige 
 volumeniveau aan met verschillen
 de kleuren.

3.  Stel het volume naar uw wens af 
 (rode LED-kleur = maximum volume; 
 groene LED-kleur = minimum volume). 

Opmerking:
Voor het afstellen van een ander kanaal en / of het hoofdvolume, wacht u totdat het 
LED-lampje weer een witte kleur heeft. 

6.  Aansluiten op Xbox 360®

3
1

2

1

2
3

4

5
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1.  Sluit de X-Tatic PRO aan op de SCU door de G9-mannetjesstekker van de 
 breakaway-kabel (witte pijl) in het G9-vrouwtjescontact van de SCU (zilveren 
 indicatie) te steken.

2.  Sluit de optische kabel (verwijder de beschermingskapjes aan beide uiteinden!) 
 aan op de optische audio-output van uw Xbox 360® en de optische audio-input 
 van de SCU (grijs kapje).

3.  Schakel de selectieschakelaar voor audio-input naar “Optisch”.

4.  Sluit de chatkabel voor Xbox 360® aan op de Xbox 360®-chatkabelconnector op 
 de in-lijn volumeregelaar van de X-Tatic en uw gamepad.

5.  Sluit de stroomadapter van de X-Tatic aan op een stopcontact en de ISO-
 stroomingang van de SCU.

6.  Zet de SCU en de Xbox® aan.

7.  Vanuit het menu instellingen van de console (“Systeem” > “Console-instellingen” 
 > “Audio” > “Digitale output”) selecteert u Dolby Digital 5.1 als outputformaat:





X-TATIC PRO 11

7.  Aansluiten op Playstation®3

1.  Sluit de X-Tatic PRO aan op de SCU door de G9-mannetjesstekker van de 
 breakaway-kabel (witte pijl) in het G9-vrouwtjescontact van de SCU (zilveren 
 indicatie) te steken.

2.  Sluit de optische kabel (verwijder de beschermingskapjes aan beide uiteinden!) 
 aan op de optische audio-output van uw PS3™ en de optische audio-input van 
 de SCU (grijs kapje).

3.  Schakel de selectieschakelaar voor audio-input naar “Optisch”.

4.  Sluit de USB-microfoonkabel voor PS3™ aan op de USB-connector van de SCU 
 en de desbetreffende USB-connector van de PS3™.

5.  Sluit de stroomadapter van de X-Tatic aan op een stopcontact en de ISO-
 stroomingang van de SCU.

6.  Zet de SCU en de console aan.

7.  Vanuit het menu instellingen van de console (“Instellingen” > “Geluidsinstellin-
 gen” > “Instellingen audio-output” > “Optisch digitaal”) selecteert u „Dolby   
 Digital 5.1 Ch.“ als outputformaat:

1
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8.  Onder “Instellingen” > “Accessoire-instellingen” > “Instellingen audioapparaat”  
 definieert u “USB PnP-geluidsapparaat” als input- en outputapparaat:

Opmerking: 
In dit menu kunt u ook de instelling voor de intensiteit van de microfoon instellen. De 
standaardwaarde voor deze instelling is “3” en hoeft normaal gesproken niet te wor-
den aangepast bij het gebruik van de X-Tatic PRO‘s microfoon. Verhoog de instelling 
van de intensiteit als uw chatpartner u niet goed hoort.
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8.  Aansluiten op PC

1.  Sluit de X-Tatic PRO aan op de SCU door de G9-mannetjesstekker van de    
 breakaway-kabel (witte pijl) in het G9-vrouwtjescontact van de SCU (zilveren
 indicatie) te steken.

2.  Sluit de optische kabel (verwijder de beschermingskapjes aan beide uiteinden!)  
 aan op de optische audio-output van de geluidskaart van uw PC  en de optische  
 audio-input van de SCU (grijs kapje)

3.  Schakel de selectieschakelaar voor audio-input naar “Optisch”.

4.  Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op een stopcontact en de SCU.

5.  Sluit de USB-microfoonkabel voor PC aan op de USB-connector van de SCU en  
 de desbetreffende USB-connector van uw PC.

6.  Zet de SCU en de PC aan.
 
7.  Definieer uw instellingen voor audio-input als volgt (de volgende screenshots
 zijn enkel bedoeld ter illustratie en kunnen verschillen afhankelijk van uw 
 besturingssysteem en/of hardwareconfiguratie):

1

2

3
4
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Configuratiescherm > Alle configuratieschermitems > Geluid > Opname > Klik met de 
rechtermuis op “USB PnP-geluidsapparaat” en kies “Instellen als standaardapparaat” 
in het contextmenu:
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8.  Definieer uw instellingen voor audio-output als volgt (de volgende screenshots  
 zijn enkel bedoeld ter illustratie en kunnen verschillen afhankelijk van uw 
 besturingssysteem en/of hardwareconfiguratie):

Configuratiescherm > Alle configuratieschermitems > Geluid > Weergave > Klik 
met de rechtermuis op digitale output (optisch) en kies “Instellen als standaardap-
paraat” in het contextmenu:
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9.  Aansluiten op een tablet PC 
 (of andere geluidsbron met 3,5 mm analoge connector)

1.  Sluit de X-Tatic PRO aan op de SCU door de G9-mannetjesstekker van de 
 breakaway-kabel (witte pijl) in het G9-vrouwtjescontact van de SCU (zilveren 
 indicatie) te steken.

2.  Sluit de meegeleverde 3,5 mm analoge verbindingskabel aan op de analoge 
 audio-output van uw tablet PC (of ander compatibel apparaat) en de 3,5 mm 
 audio-input van de SCU. 

3.  Schakel de selectieschakelaar voor audio-input naar “Analoog”.

4.  Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op een stopcontact en de SCU.

5.  Zet de SCU en de audiobron aan. De X-Tatic PRO is klaar voor gebruik.

Opmerking:  
Met deze configuratie ontvangt de SCU een stereo-inputsignaal. De standaardinstel-
ling is geluidsweergave via de voor- en subwoofer-luidsprekers.  Als u een surround 
sound-verwerking wilt via Dolby® Pro Logic® II, kunt u deze functie inschakelen door 
op de respectievelijke knop (PLII) te drukken op de SCU.

1

2 3
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10.  Aansluiten op een DVD-speler 
  (of andere geluidsbron met coaxiale audioconnector)

1.  Sluit de X-Tatic PRO aan op de SCU door de G9-mannetjesstekker van de
 breakaway-kabel (witte pijl) in het G9-vrouwtjescontact van de SCU (zilveren   
 indicatie) te steken.

2.  Sluit de meegeleverde coaxiale verbindingskabel aan op de coaxiale audio-out
 put van uw DVD-speler (of ander compatibel apparaat) en de coaxiale audio- 
 input van de SCU. 

3.  Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op een stopcontact en de SCU.

4.  Schakel de selectieschakelaar voor audio-input naar “Coaxiaal”.

5.  Zet de SCU en de audiobron aan. De X-Tatic PRO is klaar voor gebruik. 

 
Opmerking:  
Sommige fabrikanten kunnen andere kleurenindicaties gebruiken voor Coaxiaal Uit-
verbindingen (bijv. zwart of oranje). Om aan te sluiten op de juiste output, wordt ver-
wezen naar de indicaties van uw apparaat of de gebruikershandleiding daarvan.

1
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11.  Een 5.1 surround sound-systeem 
  (of koptelefoon) aansluiten op de SCU

1.  Sluit de 3,5 mm analoge audioverbindingskabels (niet meegeleverd) aan op de
 analoge audio-outputs van de SCU en het geluidssysteem/koptelefoon. 

2.  Sluit de optische kabel (verwijder de beschermingskapjes aan beide uiteinden!) 
 aan op de optische audio-output van de geluidsbron en de optische audio-input 
 van de SCU (grijs kapje).

3.  Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op een stopcontact en de SCU.

4.  Zet de SCU, de audiobron en het geluidssysteem/koptelefoon aan.

1

2

3
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12.  Een versterker 
  (of ander apparaat met optische audio in) aansluiten op de SCU

1.  Sluit de meegeleverde optische kabel (verwijder de beschermingskapjes aan 
 beide uiteinden!) aan op de optische audio-output van de geluidsbron en de 
 optische audio-input van de SCU (grijs kapje).

2.  Sluit een aanvullende optische kabel (niet meegeleverd) aan op de optische 
 audio-output van de SCU (zwart kapje) en de optische audio-input van de 
 versterker/ander compatibel apparaat. 

3.  Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op een stopcontact en de SCU.

4.  Zet de SCU, de audiobron en de versterker/ander apparaat aan.

Opmerking:  
Voor meer gemak voorziet de SCU in optische output naar andere apparaten.  Enkel 
deze output zorgt voor doorvoer van het onbewerkte signaal. Het signaal moet wel 
nog worden gedecodeerd door uw versterker. Om het optische signaal door te 
voeren, moet de SCU worden aangezet. De optische output werkt alleen wanneer de 
SCU een digitale signaalinput (coaxiaal of optisch) ontvangt.

1
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Belangrijke opmerkingen:
Vermijd luisteren met hoog volume gedurende langere tijd. Hierdoor kan uw gehoor 
beschadigd raken.

Aanvullende veiligheidsoverwegingen:
Zorg voor een juiste verbinding tussen de afzonderlijke connectors – de connectors zijn aangegeven met bijpassende 
kleuren (witte, gele en zilveren pijlen)! Zorg ervoor dat de stekkers niet worden gedraaid bij het aansluiten. Indien u 
weerstand opmerkt bij de verbindingen, maakt u de koppelingen los en controleert u of de stekkers goed zijn gericht. 
Probeer de verbinding niet te forceren!

Leg de kabels tijdens het afspelen/gebruik zo neer dat mensen en huisdieren er niet over kunnen vallen of er per ongeluk 
aan trekken bij het bewegen of lopen door de ruimte. 
Wanneer de koptelefoon niet wordt gebruikt, haalt u alle kabels los en bewaart u deze buiten het bereik van kinderen en 
huisdieren. 

Zorg ervoor dat u de microfoon niet laat vallen of erop stapt.
Bescherm alle kabels zodat hier niet op wordt gestapt. 
Klem en buig de kabels niet scherp, vooral wanneer deze zijn verbonden met het stopcontact, de stroomadapter en de 
koptelefoon/ander apparaat. 
Trek niet aan de kabels, knoop en buig ze niet scherp en misbruik ze niet op een andere manier. 
Stel de koptelefoon, de accessoires en kabels niet bloot aan warmtebronnen of direct zonlicht. 
Wikkel de kabel niet om de stroomadapter. 

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de kabels en de accessoires van de koptelefoon. Laat hen niet spelen met 
de kabels/accessoires, erop te bijten of te kauwen, aangezien dit kan leiden tot beschadigingen en verstikking. 
Bij het losmaken van de kabels, trekt u aan de plug – niet aan de kabel.

Legal disclaimer:
PlayStation, PlayStation 3, PS3 en de respectieve afbeeldingen/ logo’s zijn geregistreerde
handelsmerken of handelsmerken van Sony Computer Entertainment Inc.

Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Microsoft en de respectieve afbeeldingen/logo’s zijn geregistreerde handelsmerken of han-
delsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

Dolby, Pro Logic II, het dubbele-D-symbool en de respectieve afbeeldingen/logo’s zijn geregistreerde handelsmerken of 
handelsmerken van Dolby Laboratories.

Alle vermelde producten en beschrijvingen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve 
fabrikanten en worden aanvaard als beschermd.
Omwille van het beleid van Sharkoon om de producten voortdurend te verbeteren, zijn het ontwerp en de specificaties 
onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Nationale productspecificaties kunnen verschillen.
Alle rechten voorbehouden, vooral (ook in uittreksels) voor vertalingen, herdrukken, reproductie door het kopiëren of 
door andere middelen. Overtredingen zullen leiden tot aanspraak op schadeloosstelling.
Alle rechten voorbehouden, vooral in het geval van toewijzing van patenten of hulppatenten. Middelen van levering en 
technische wijzigingen voorbehouden

Uw oud product weggooien
Uw product is ontworpen en geproduceerd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gere-
cycled en hergebruikt. Wanneer dit symbool met een doorkruiste vuilnisbak op een product is bevestigd, betekent dit dat 
het onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2002/96/EG valt.
Vraag informatie over de lokale speciale inzamelpunten voor elektrische en elektronische producten.
Volg de lokale voorschriften op en gooi uw oude producten niet weg bij het normaal huishoudelijke afval. Het correct 
verwijderen van uw product helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid vermijden.

© SHARKOON Technologies 2012




