
 

 

Guia do usuário do Hawkon Volcano 

Características： 

1. Hawkon Volcano foi desenvolvido para jogadores de 

XBOX360/PS3/PS4/PC/MAC. Quando usado para jogar nos 

consoles, o som do jogo e as vozes emitidas pelos jogadores 

durante as partidas são separadamente configuradas a partir do 

controlador manual do headset. Essa é uma mecânica 

importante para maximizar a comunicação com seus 

companheiros de equipe, sem que haja perda da experiência 

sonora do jogo. O controlador de volume ainda apresenta a 

função Mute-on-off caso necessite.  

 

2. Hawkon Volcano adota uma estrutura isolante acústica. Com 

esse equipamento você será capaz de ouvir claramente o mais 

sutil ruído, além de poder sobrepor as vozes de seus 

companheiros de equipe perante ao som do jogo, garantindo 

melhor comunicação. Enquanto isso, o Hawkon Volcano 

bloqueia qualquer barulho do lado de fora, fazendo com que o 

jogador não perca a atenção durante a partida e possibilitando a 

melhor experiência durante os jogos.  

 

3. O amplificador de baixa frequência adota desenvolvimento IC 

professional e circuitos especiais que permitem que a incrível 

experiência de jogos venha atona. A curva de baixa, media e alta 

frequência são ajustadas pelo circuito amplificador de potência. 

A estrutura interna do Hawkon Volcano junto com os drivers 

foram desenvolvidos para alcançar sons graves cheios, sons 

médios brilhantes e sons altas claros e sem ruídos. O Hawkon 

Volcano foi desenvolvido com drivers NdFeB 40mm e falantes 

altamente sensíveis, portanto qualquer som mais sutil pode ser 

ouvido claramente. 

 

4. O  microfone é portátil e flexível para ser              

ajustado livremente.  

 

5. Compatível com PS3/PS4/XBOX360/WII/PC/MAC/TV, 

perfeito para jogar, ouvir música e assistir filmes. 

Interface USB 2.0, compatível também para USB 1.0/1.1.  

 

Características do Controlador de Volume 

Manual: 

 

1. Potenciômetro do volume do chat  

2. Potenciômetro do volume do jogo 

3. Mutar Microfone-On/Off 

4. Modo XBOX/ PS4,PS3, PC  

 
Plugues: 

 

1. Canal L RCA input（branco） 

2. Canal R RCA input（vermelho） 

3. Plugue 2.5mm 

4. USB 

 

 

Conexões: 

 

1. Como conectar com o console PS4 : 

Conecte o seu console PS4 com a TV usando um cabo HDMI. Insira o 

cabo RCA Vermelho & Branco do seu Hawkon Volcano nas entradas 

de áudio RCA Vermelha & Branca respectivas de sua TV;      

Insira o cabo USB do Hawkon Volcano na porta USB de seu 

console PS4. Mude o botão do controlador de volume para a 

posição PS4, PS3, PC. Tome como referência a figura abaixo. 

.  

2. Como conectar com o console Xbox 360: 

Conecte o seu console Xbox360 com a TV usando um cabo HDMI. 

Insira o cabo RCA Vermelho & Branco do seu Hawkon Volcano nas 

entradas de áudio RCA Vermelha & Branca respectivas de seu 

console Xbox; Insira o cabo USB do Hawkon Volcano na porta USB 

de seu console Xbox360;  

Insira o plugue 2.5mm na porta de entrada de seu controle do console 

Xbox360. 

Mude o botão do controlador de volume para a posição XBOX. Tome 

como referência a figura abaixo. 

  

3. Como conectar com o console PS3: 

onecte o seu console PS3 com a TV usando um cabo HDMI. Insira o 

cabo RCA Vermelho & Branco RCA do seu Hawkon Volcano nas 

entradas de áudio fêmea Vermelha & Branca respectivamente de seu 

console PS3; Insira o cabo USB de seu Hawkon Volcano na porta 

USB de seu console PS3; Mude o botão do controlador de volume 

para a posição PS4, PS3,  PC.  Tome  como  referência a   

figura abaixo. 



 

 

 

 

 

4. Conectando com PC/MAC:  

Conecte o cabo USB do seu Hawkon Volcano com a porta USB do 

seu PC/MAC assim como a figura abaixo. Mude o botão do 

controlador de volume para a posição PS4, PS3, PC. 

 

 

Operações: 

1. Insira o cabo USB de seu Hawkon Volcano na porta USB de 

seu game console ou TV, o headset irá ligar e o controlador 

de volume emitirá uma luz LED, indicando o 

funcionamento.； 

 

2. Existem 2 potenciômetros de volume no controlador de 

volume. Gire o botão de volume no sentido horário para 

aumentar o som do jogo/chat respectivamente; Gire o botão 

de volume no sentido anti-horário para diminuir o som do 

jogo/chat respectivamente. 

 

3. O botão para Mutar Ligado/Desligado também está 

disponível no controlador de volume. O jogador pode 

ativa-lo rapidamente para bloquear conversas privadas. 

 Precauções: 

 

1. Para obter o melhor de seu Hawkon Volcano vista o headset 

próximo à cabeça e encaixe os auriculares em suas orelhas. 

O cabo foi construido no auricular esquerdo, portanto 

mantenha esse auricular em sua orelha esquerda. 

 

 

2. Quando Hawkon Volcano é utilizado para PC/MAC/WII/TV a 

função de potenciômetro de chat é desativado, sendo uma 

função exclusiva para consoles. 

 

 

3. É possível que a primeira vez que conecte o  Hawkon 

Volcano  em seu PC,  o som continue saindo pelos falantes 

do PC ao invés do headset.  Nesse caso, você precise 

configurar as propriedades de áudio do PC. No canto inferior 

direito da tela do computador, clique no ícone do falante, de 

forma que apareça a janela de propriedades de áudio.   

Clique com o botão direito do mouse para selecionar: Ajuste 

de áudio / volume / padrão de reprodução de som Dispositivo / 

USB PnP Dispositivo de som e  dispositivo padrão de 

gravação / USB PnP dispositivo de som, então  clique aplicar 

/ OK para sair.  Quando  você conectar  o headset  

novamente o som será emitido pelo  seu Hawkon                           

Volcano  diretamente. 

 

Conteúdo da Embalagem: 

 

 

1. Hawkon Volcano-------------------1pc   

2. Microfone portátil ------------------1pc 

3.Manual do usuário------------------1pc 

Especificações:           

1. Tipo de plugue: USB/RCA/Ф2.5mm     

2. Dimensões do falante:Ф40mm                

3. Impedância do falante: 32Ω                  

4. Frequência de resposta do falante: 20Hz - 20KHz        

5. Sensibilidade do falante: 107dB             

6. Dimensões do microfone: 6.0*2.7mm                    

7. Sensibilidade do microfone: -52dB                 

8. Direcionamento do microfone: Omni directional               

9. Impedância do microfone:≤2.2KΩ              

10. Frequência de resposta do microfone: 50Hz - 15KHz       

11. Comprimento do cabo: 3.6M  

12. Comprimento do plugue 2.5mm: 0.5M    

 

 

 

 

 


