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1. Funções do produto
Este é um fone de ouvido estéreo com microfone 
embutido, compatível com PC, PS3, PS4, XBOX360 e 
XBOX ONE

2. Especificações
• Almofadas acolchoadas e faixa de cabeça ajustável.
• Microfone omnidirecional rotativo
• Efeito surround estéreo.
• Resposta de frequência 20 Hz -20 KHz
• Conector estéreo de 3,5 mm
• Alto-falante 40mm Φ 32Ω
• Sensibilidade do alto-falante 103dB ± 3dB
• Microfone omnidirecional 6x5mm
• Sensibilidade -42 ± 2dB
• Impedância ≤2,3 KΩ
• Conectores USB para o PC, PS3, PS4
• Adaptadores para XBOX ONE e PS4 de 3,5 mm
• Adaptador para XBOX 360 de 2,5 mm
• Adaptável à cabeça
• Comprimento do cabo 2.2 m

3. Instruções de uso
Você pode ativar ou desativar o microfone com o 
botão do controlador. Você pode ajustar o nível de 
volume do controlador.
 Playstation 3: conecte diretamente via USB para usar 
o microfone e fones de ouvido. Conecte-se à saída de 
áudio da sua TV e ao adaptador de 3,5 mm para o 
modo somente áudio (sem microfone).

Playstation 4: Conecte diretamente à porta USB do 
Playstation 4. Você também pode conectar usando o 
adaptador de 3,5 mm para o controle do seu 
Playstation 4.

XBOX 360: Use o adaptador de 2,5 mm para conectar 
ao controle do seu XBOX 360

XBOX ONE: Use o adaptador de 3,5 mm para 
conectar ao controle do seu XBOX ONE.

AVISO: Os controles XBOX ONE mais antigos podem 
não ser compatíveis com conexões de cabo direto de 
3,5 mm e exigem o adaptador de fone de ouvido 
estéreo XBOX ONE.

PC: Use a porta USB do seu PC diretamente.

Smartphone, iPhone, iPad: conecte usando o 
adaptador de 3,5 mm

Comportamento anormal
Verifique se a porta USB no computador e no 
dispositivo está danificada; verifique se a porta USB 
do dispositivo está inserida corretamente; verifique 
se as configurações do computador estão corretas; 
desconectar e reinserir; reinicie o computador.

Se as sugestões acima não resolverem os problemas, 
entre em contato com o revendedor local

Garantia do produto
Obrigado pela sua confiança nos produtos Scorpion. 
Para garantir a conformidade com os seus direitos, 
cumprimos rigorosamente os regulamentos e 
certificações e fornecemos o serviço pós-venda:
Se este equipamento vai exigir algum serviço durante 
o período de garantia, você deve entrar em contato 
com as vendas autorizadas ou serviço pós-venda 
centralizado Scorpion em seu país, ligando para o 
número de telefone +34 917 37 13 10, no e-mail 
soporte@scorpion-marvo.com ou no site
www.scorpion-marvo.pt

Esta garantia é concedida no território nacional onde 
a compra foi feita, e será aplicável por DOIS ANOS a 
partir da data da compra. Nós reponsabilizamos 
danos ao produto e avarias em operação, enquanto 
eles resultar de defeitos de fabricação, caso em que 
proceder à reparação ou substituição do produto

adequado nos termos da legislação em vigor sobre a 
matéria.

Limitações da garantia
Você só pode validar a garantia do produto quando 
este é acompanhada pelo documento comprovativo 
da compra, ou um bilhete, factura ou garantia 
carimbado pelo estabelecimento de venda, caso em 
que você deve registrar a data da compra eo número 
do produto.
Você não pode usar a garantia sobre os produtos 
cujo selo de garantia foi removido, danificado ou 
alteradas, ou aqueles com exclusão ou série de 
números ilegíveis, bem como em computadores que 
incorporam peças não originais.
gestão de garantia danificada pela humidade 
(componentes oxidados), líquidos de calor excessiva, 
tensão indevida, de incêndio, acidentes ou 
calamidades naturais equipamento será aceite.

A garantia não inclui as solicitações de serviço 
quando eles são devido à ruptura, impactos, danos, 
desgaste normal, mau uso ou uso de componentes 
não originais.

Você pode processar qualquer reclamação sobre o 
serviço recebido na conta
soporte@scorpion-marvo.com

Os dados fornecidos serão coletados em um arquivo 
de propriedade da Avenzo Global Tech S.L.
Este arquivo tem o único propósito de fornecer os 
dados pessoais necessários para o gerenciamento da 
garantia dos produtos adquiridos. Somente 
funcionários autorizados terão acesso aos dados 
fornecidos. Você pode exercer seus direitos enviando 
uma comunicação para o endereço acima.

DISTRIBUÍDO POR AVENZO GLOBAL TECH S.L. 
Número de IVA B86522976
support@scorpion-marvo.com
Tel: +34 917 37 13 10
www.scorpion-marvo.pt

Se você precisar descartar este produto no futuro, 
lembre-se de que os dispositivos elétricos não devem 
ser descartados como lixo normal. Por favor, deposite 
este produto em recipientes de reciclagem ou em 
áreas de reciclagem designadas.
Verifique com as autoridades locais ou com o seu 
revendedor qual é o melhor processo de reciclagem.

Avenzo Global Tech S.L. certifica que este produto 
está em conformidade com os requisitos essenciais, 
bem como com quaisquer outros regulamentos em 
vigor ou exigidos pelo regulamento da CE.
A Declaração de Conformidade completa deste 
produto pode ser encontrada em nosso site: 
www.scorpion-marvo.pt


