
Bezprzewodowe 
słuchawki  gamingowe

Instrukcja obsługi



    Słysząc ze wszystkich kierunków, możesz wygrać każdą bitwę! TAKSTAR jest znaną,

wiodącą marką w chińskim przemyśle elektroakustycznym. NOUS Liberty Gamer to 

profesjonalny zestaw słuchawkowy do gier opracowany przez Takstar w oparciu o 

wieloletnią technologię. Charakteryzuje się wysoką wydajnością i wygodą noszenia, a 

także zapewnia przewagę konkurencyjną i doskonałe wrażenia z gry. Życie jest pełne 

zasad, gry także. Ciesz się grą swobodnie i ciesz się życiem. Gracze przestrzegają zasad, 

ale nie są nimi ograniczeni. Postaraj się jak najlepiej cieszyć się grą. Dobry zestaw 

słuchawkowy to podstawa! 

█   Witamy

Transmisja bezprzewodowa 2,4 GHz, dźwięk Hi-Fi o bardzo niskim opóźnieniu w 

zasięgu do 15 m

Wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1, dokładne panoramowanie i wrażenia z gry w jej 

otoczeniu

Przetwornik Ø50mm NdFeB, wysoka czułość i dynamika

Odłączany mikrofon, wysokiej jakości odbiór, wyraźne połączenia głosowe

Niskie zużycie energii, do 30 godzin grania

Kompatybilne z wieloma systemami urządzeń mobilnych/aplikacji na komputery PC

Cechy█   

1 szt. Słuchawki NOUS

1 szt. Instrukcja obsługi

1 szt. Mikrofon odłączany

1 szt. Adapter bezprzewodowy USB

1 szt. Kabel do ładowania

1 szt. Kabel audio

W zestawie█   

PC, MAC, PS4, X-Box One oraz urządzenia przenośne.

Zastosowanie█   

Wireless gaming headset
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Specyfikacja█   

Specyfikacja zestawu słuchawkowego

Typ: dynamiczny

Średnica jednostki: Ø50mm

Impedancja jednostki: 32 ± 15%

Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 KHz 

Czułość: 96 ± 3 dB przy 1 KHz

Częstotliwość próbkowania: 48 KHz/16bit

THD: < 0,5% 1 KHz

Moc wyjściowa: 10mW/32Ω

Stosunek S/N: 90dB (A-ważony)

Wirtualny dźwięk7.1: hard decode DSP

Czas pracy: ponad 30 godzin

Czas ładowania: około 2,5 godziny

Waga netto: około 330g

Specyyyfikkkacjjja bbbezzzprzzzewodowa

Częstotliwość pracy: 2402 ~ 2480 MHz

Moc transmisji: ≤2dBm

Czułość odbioru: ≥-85dBm

Opóźnienie: ≤16mS

Transmisja danych: USB2.0 (obsługa protokołu HID)

Efektywny zasięg: ponad 15 m

Specyyyfikkkacjjja mikkkrofonu

Wzór polarny: jednokierunkowy

Czułość: -38dB±3dBV (0dB=1V/Pa przy 1KHz)

Impedancja wyjściowa: 2,2 KΩ przy 1 KHz
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① Głośność +

② Głośność -

③ Wyciszanie mikrofonu

④ Złącze wejścia audio

⑤ Złącze mikrofonu 

⑥ Wirtualny surround 7.1 

⑦ Włącznik (przytrzymaj przez 2 sek., aby włączyć/wyłączyć)

⑧ Wskaźnik LED stanu działania słuchawek 

⑨ Port ładowania typu C 

⑩ Wskaźnik LED stanu działania mikrofonu

⑪ Port resetowania

█   Obsługa urządzenia
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⑤

⑩

A. Funkcje

⑪
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B. Podłączenie

Podłącz port USB do komputera lub konsoli. 

Uwaga: port USB musi korzystać z portu o dużej mocy (USB2.0 lub bardziej zaawansowana 

wersja). Port USB np. starej klawiatury lub monitora może nie obsługiwać sprzętu o dużej 

mocy. 

Ustawienia 
Windows:

Panel sterowania > Dźwięk. Wybierz ‘Liberty Gamer NOUS’ w zakładce Odtwarzanie 

oraz Nagrywanie.

Mac:

Ustawienia preferencji systemowych > Dźwięk. Wybierz ‘Liberty Gamer NOUS’ w 

zakładkach Wyjście i Wejście.

PS4:

Ustawienia > Urządzenia peryferyjne > Urządzenia audio > Wyjście słuchawkowe. Wybierz 

All audio.

Bezprzewodowe

Wireless gaming headset
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Przewodowe

Wireless gaming headset

Odłączanie kabla audio

Podłączanie kabla audio

① ②

①

②



Uwaga: gdy słuchawki są podłączone przewodowo, automatycznie wyłącza się i 

rozłącza połączenie bezprzewodowe. 

Kompatybilne z urządzeniami ze złączem CTIA. 

Kontroler Xbox One nie ma złącza 3,5 mm i wymaga adaptera zestawu słuchawkowego 

Xbox One.

C. Wyciszanie mikrofonu

Dioda świeci: stan wyciszenia. Dioda nie świeci: odbieranie dźwięku.
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D. Uwaga

Automatyczne wyłączanie: wyłącza się automatycznie, gdy zestaw słuchawkowy nie ma 

połączenia po pewnym czasie.

Reset parowania: jeśli zestaw słuchawkowy nie może nawiązać połączenia 

bezprzewodowego, wyłącz go i naciskaj włącznik zasilania przez 5 sekund. Gdy wskaźnik 

LED miga na czerwono, słuchawki przechodzą w tryb parowania. Użyj portu resetowania 

bezprzewodowego adaptera USB i naciśnij przez 2 sekundy, aby zakończyć parowanie i 

połączenie.

Wireless gaming headset

 audio cable 



1. Moc znamionowa słuchawek wynosi 10 mW. Nie używaj ich w stanie przeciążenia, 

aby uniknąć uszkodzenia słuchawek.

2. Proszę przechowywać słuchawki w suchym i czystym środowisku. Podczas pracy 

należy chronić słuchawki przed dostaniem się do nich wody, upuszczeniem lub 

uderzeniem, aby uniknąć uszkodzenia.

3. Praca słuchawek w wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności prowadzi do 

uszkodzenia słuchawek lub skrócenia ich żywotności.

4. Trzymaj słuchawki z dala od silnego pola magnetycznego, aby uniknąć 

rozmagnesowania lub zmniejszenia czułości słuchawek.

5. Do czyszczenia nie używaj silnych środków chemicznych ani detergentów.

6. Nie używaj ostrych przedmiotów, które mogą zarysować powierzchni produktu.

7. Prosimy nie demontować ani nie naprawiać słuchawek samodzielnie, aby uniknąć 

problemów. Tego typu działania unieważniają gwarancję.

8. Należy unikać słuchania na wysokim poziomie głośności i przez długi czas. Rób 

przerwy podczas słuchania. Nadmierna głośność może prowadzic do nieodwracalnego 

uszkodzenia słuchu!

█   Środki ostrożności
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