
In-Line Controls
Wbudowane kontrolery

Xbox One Setup
Konfiguracja dla Xbox One 

This product is compliant with the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008,  Public Law 110-314 (CPSIA)

Package Contents
Zawartość opakowania

PS4™   Setup
Konfiguracja dla PS4™  

B

Removable Mic Boom
Odłączany mikrofon

A

Star Wars Battlefront Headset
Zestaw słuchawkowy Star Wars Battlefront

PC/Mac & Mobile Setup
 Konfiguracja dla PC/Mac 
i telefonu komórkowego 

turtlebeach.com/sandtrooper

For detailed setup instructions visit:
W celu uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących instalacji, zobacz:

turtlebeach.com/sandtrooper  I  turtlebeach.com/Support

READ BEFORE USING
IMPORTANT

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM
WAŻNE

Any Questions? Masz pytania?

QUICK START GUIDE
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mic Mute Switch
Switch to       to mute 
the microphone.

Master Volume
Adjusts the master volume of the 
incoming game and chat audio.

Przełącznik wyciszania mikrofonu
Przełącz  żeby wyciszyć mikrofon.

Regulacja głośności
Regulacja głośności pozwala na 
dostosowanie poziomu dźwięku 
w grach i rozmowach.

1. Go to Settings >> Devices >> Audio Devices
2. Select Headset Connected to Controller for Input & 
Output Device
3. Set Output to Headphones to All Audio
4. Set Volume Control (Headphones) level to maximum
5. Select Adjust Microphone Level and follow the 
on-screen instructions to calibrate your microphone

PL
1. Idź do Ustawienia >> Urządzenia >> Urządzenia Audio
2. Wybierz opcję Zestaw słuchawkowy podłączony do kontrolera 
dla wejścia i wyjścia urządzenia
3. Ustaw wyjście na Słuchawki w pozycji wszystkie i źródła
4. Ustaw poziom głośności w pozycji maksymalnej
5. Wybierz opcję  Dostosuj poziom głośności mikrofonu i postępuj zgodnie 
z pojawiającymi sie na ekranie instrukcjami, żeby skalibrować mikrofon

ES
1. Ve a Configuración >> Dispositivos >> Dispositivos de sonido
2. Selecciona los auriculares conectados al mando para los 
dispositivos de entrada y salida
3. Configura la salida de los auriculares a todos los sonidos
4. Configura el nivel del control de volumen (cascos) al máximo
5. Selecciona Ajustar el nivel del micrófono y sigue las 
instrucciones para calibrar el micrófono

IT
1. Selezionare Impostazioni >> Dispositivi >> Dispositivi audio.
2. Selezionare le cuffie collegate al controller come dispositivo 
di ingresso e di uscita.
3. Impostare l’opzione Riproduci l’audio tramite cuffie su 
Tutto l’audio.
4. Impostare il livello di Controllo del volume (cuffie) al 
massimo.
5. Selezionare l’opzione Regola il livello del microfono 
e seguire le istruzioni a schermo per calibrare il microfono.

NL
1. Ga naar Instellingen > Apparaten > Audioapparaten
2. Selecteer de headset die is aangesloten op de controller 
voor zowel invoer- als uitvoerapparaat
3. Stel de uitvoer in op Hoofdtelefoon naar alle audio
4. Stel Volumebediening (hoofdtelefoon) in op maximaal
5. Selecteer Microfoonniveau aanpassen en volg de 
instructies in beeld om je microfoon te kalibreren.

PT
1. Go to Settings >> Devices >> Audio Devices
2. Select Headset Connected to Controller for Input & 
Output Device
3. Set Output to Headphones to All Audio
4. Set Volume Control (Headphones) level to maximum
5. Select Adjust Microphone Level and follow the 
on-screen instructions to calibrate your microphone

SE
1. Gå till Inställningar >> Enheter >> Ljudenheter.
2. Välj Headset anslutet till handkontroll som in- och 
utdataenhet.
3. Ställ in Utdata till hörlurar till Allt ljud.
4. Ställ in volymkontroll (hörlurar) till maximal nivå.
5. Välj Justera mikrofonnivå och följ instruktionerna på 
skärmen för att kalibrera din mikrofon.

DE
1. Wählen Sie Einstellungen >> Geräte >> Audiogeräte.
2. Wählen Sie unter Eingabe- und Ausgabe-Gerät das mit 
dem Controller verbundene Headset aus.
3. Stellen Sie die Ausgabe an Kopfhörer auf Gesamter 
Sound ein.
4. Stellen Sie die Lautstärkeregelung (Kopfhörer) auf 
Maximum ein.
5. Wählen Sie die Option zur Einstellung des Mikrofonpegels und 
folgen Sie den Anweisungen zur Kalibrierung Ihres Mikrofons.

DK
1. Gå til Indstillinger >> Enheder >> Lydenheder
2. Vælg Headset tilsluttet til controller under Input- og 
output-enhed
3. Vælg Send til hovedtelefoner for Al lyd
4. Indstil lydstyrken (hovedtelefoner) til det maksimale niveau
5. Vælg Tilpas mikrofonlydstyrke, og følg instruktionerne på 
skærmen for at kalibrere din mikrofon

Note: If your PC uses separate Green/Pink connectors for audio 
you will need a PC Splitter Cable.  This adapter is available 
online at turtlebeach.com
Uwaga: Jeśli Twój komputer posiada oddzielne zielone/różowe łącza 
na wejścia audio, konieczne będzie użycie kabla rozdzielającego dla PC. 
Adapter nie znajduje się w zestawie do kupienia osobno (www.turtlebeach.com)

Note: This headset requires the NEW Xbox One Controller (with 3.5mm headset 
jack). Purchase the Ear Force Headset Audio Controller from turtlebeach.com for 
use with the original Xbox One Controller.

Uwaga: Ten zestaw współpracuje z Padami Xbox One wyposażonymi w gniazdo 
jack 3,5 mm. By podłączyć słuchawki Star Wars Battlefront do starego typu pad'a 
należy użyć Adapter audio do kupienia osobno (www.turtlebeach.com)

turtlebeach.com/speakerplates
Customize your headset at / Spersonalizuj swoje słuchawki 

*The availability of additional speaker plates varies by market and is subject to local restrictions.
*Dostępność zewnętrznych pokryw głośników może być różna w zależności od kraju 
i podlega lokalnym regulacjom prawnym.

W celu uzyskania całkowitej deklaracji zgodności, kliknij na poniższy link:

Produkt jest zgodny z Ustawą o poprawie bezpieczeństwa wyrobów konsumpcyjnych (CPSIA) z 2008 roku, Prawo publiczne 110-314.

http://www.turtlebeach.com/homologation

 
 
 
 

Canadian ICES Statements 
Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations 
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from a digital apparatus as set out in the Radio Interference 
Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

 Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie może być on wyrzucony razem ze śmieciami domowymi. Zamiast wyrzucać 
produkt do śmieci, Twoim obowiązkiem jest przekazać go do przeznaczonego do tego celu punktu odbioru i recyklingu śmieci i sprzętu 
elektronicznego. Oddzielne magazynowanie i recykling sprzętu elektronicznego pomaga chronić środowisko naturalne i zapewnić, że jest on 
utylizowany w sposób, który chroni zarówno życie i zdrowie ludzkie jak i środowisko. Po więcej informacji na temat pozbywania się i recyklingu 
sprzętu elektronicznego skontaktuj się z lokalnymi władzami lub zapytaj się o  to w miejscu zakupu produktu.

 

Attach the Speaker Plates as displayed above for best fit.
By zapewnić jak najlepsze spasowanie elementów, załóż 
nakładki w sposób ukazany w schemacie powyżej"

Kontroler audio 
słuchawek Ear Force
Not included / nie zawarto
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Deklaracja zgodności dla modelu Star Wars Battlefront  
 Informacje o zgodności Federalnej Komisji Łączności (FCC)  
Deklaracja dotycząca zakłóceń klasy B
Niniejszy produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami nałożonymi na urządzenia cyfrowe Klasy B według Części 15 przepisów 
FCC. Ograniczenia te zostały nałożone z myślą o zapewnieniu skutecznej ochrony przeciwko szkodliwym zakłóceniom w instalacjach mieszkalnych. 
Niniejszy produkt używa energię częstotliwości radiowej, generuje ją i może przesyłać, a jeśli nie zostanie zainstalowany zgodnie z instrukcjami, może 
wywołać szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że te zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli 
produkt generuje szkodliwe zakłócenia podczas odbioru radia czy telewizji, co można rozpoznać po wyłączeniu i włączeniu urządzenia, zachęca się 
użytkownika do próby zniwelowania tych zakłóceń przez wykonanie przynajmniej jednej z poniższych czynności:
• Przekierowanie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazdka należącego do innego obwodu niż ten, do którego podłączono odbiornik.
• Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Ostrzeżenie Federalnej Komisji Łączności:
To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 reguł FCC. Działanie urządzenia podlega dwóm wymogom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych 
zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi akceptować interferencje, włączając w to interferencje, które mogą powodować niepożądane działanie.
Oświadczenie standardów kanadyjskich ICES
Regulacje nt. zakłóceń Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji Radiowej
Niniejsze urządzenie cyfrowe nie przekracza limitów klasy B dla emisji radiowo-dźwiękowej dla sprzętów elektronicznych zgodnie z normami zawartymi w Re -
gulacjami Zakłóceń Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji Radiowej. Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B jest godny z kanadyjskim standardem ICES-003.

Deklaracja zgodności

Onaczenie niniejszym 
symbolem: 

Zgodność z regulacjami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (ESWH)

oznacza zgodność z najważniejszymi wymaganiami Dyrektywy EMC Unii 
Europejskiej (2004/108/EC). Niniejszy produkt spełnia następujące normy 
dotyczące zgodności:
Bezpieczeństwo: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 
(licencja T-Mark), IEC 60950-1: 2005 (2. wydanie) + Am 1: 2009 (CB Scheme

Posiada także licencję dla Norm: UL 60950-1: 2007 R12.11, CAN/CSA-C22.2 
nr 60950-1-07 + A1: 2011. 

Emisja: 
EN 55022: 2010, CISPR 22: 2008
Odporność: 
EN 55024: 2010, CISPR 24: 2010, 
EN 61000-4-2: (2009), EN 61000-4-3: (2010), EN 61000-4-8: (2010)

-
kowymi wymogami dla konkretnych krajów dla Rynku Międzynarodowego. 
Dodatkowe licencje dostępne na żądanie
Normy środowiskowe: 
Dyrektywa niskiego napięcia 2006/95/WE, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/919/
EU, REACH 2006/1907/WE, opakowań 94/62/WE, akumulatorów
REACH 2006/1907/EC, WEEE 2012/19/EU, pakowania 94/62/EC
Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa zabawek 2009/48/EC


