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Conhecendo seu produto

1. Os drivers de alta qualidade produzem melhor som nas faixas de alta, média e baixa;
2. Almofadas em espuma e couro sintético premium garante mais conforto e abafamento dos sons 
externos;
3. Robusto, mas leve. Com design ajustável da alça, traz uma melhor experiência de uso no jogo;
4. Microfones de alta sensibilidade oferecem voz mais precisa, clara e suave;
5. Botão de controle de volume;
6. Botão liga/desliga do microfone;
7. Interface de divisão 2x3.5mm, dispositivo no padrão internacional de 3,5mm (CTIA) (canal direito 
+ / terra - / canal esquerdo + / microfone +);
8. Interface USB para alimentação das luzes LED;
9. Plug usado para dispositivos de saída única;
10. Plug usado para dispositivos de saída dupla.

Português
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Especificações do produto

Modelo: DN103
LED: Azul (DN-103/BK-SL) ou Rosa (DN-103/PK) 
Material estrutura: Plástico
Material almofadas: Espuma e couro sintético
Compatibilidade multiplataformas: Sim (Xbox One, Xbox One S, Xbox 360, PS4, PS Vita, PSP, Nintendo 
Switch, Nintendo New 3DS LL/3DS. PC/Laptop, iOS e Android)*
Conexão: P2 3.5mm + divisor 2x3.5mm
Comprimento do cabo: 2,2 m
Voltagem de operação LED: DC5V <100mA
Arco ajustável: Sim

Especificações do Headset 
Driver: 50mm
Resposta de frequência: 20Hz～20KHz
Impedância: 20Ω±15%
Sensibilidade: 117,5±3dB

Aplicação e instruções operacionais

1. O fone de ouvido é aplicável a dispositivos de áudio de plugue único quadruplo de 3,5mm, como 
laptop, tablet, PC, telefone celular, etc. Com o cabo adaptador dividido ao meio de interface de 
3,5mm, o plugue duplo de 3,5mm do computador pode ser usado;
2. Geralmente, a extremidade do cabo ou microfone é projetada no lado esquerdo, então use a 
extremidade do cabo ou microfone à esquerda no ouvido ao usar o fone de ouvido;
3. Ao usar o fone de ouvido no computador, certifique-se de que o botão do microfone do fone de 
ouvido esteja ligado; em seguida, certifique-se de que a chave do microfone do computador esteja 
ligada. Encontre o ícone “alto-falante” na barra de tarefas do computador, clique duas vezes para 
entrar no controle de volume para as configurações. E entre na “configuração de voz” para 
configurações no “Painel de Controle”;
4. Certifique-se de que a parte inferior de ajuste de volume do fone de ouvido está no volume 
mínimo e pode ser ajustável para o volume apropriado;
5. Use o fone de ouvido para desfrutar melhor das partidas;
6. Suporta Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 / WinXP de 32 e 64 bits e Mac OS.

Perguntas frequentes

1. Ao reproduzir música pelo fone de ouvido, há sons de instrumentos, mas não há som vocal?
A) No fone de ouvido o plugue é do tipo plugue único quadripolar. A interface padrão internacional 
(CTIA) de 3,5mm: o pino de conexão é o canal esquerdo - canal direito - fio terra - microfone, switch 
é a conexão mais popular do mercado e a maior aplicação. Se o fone de ouvido de padrão 
internacional estiver conectado a uma interface de padrão não internacional, surgirá o fenômeno 
de som de fundo apenas. Se o dispositivo de áudio não for de padrão internacional, o cabo 
adaptador é necessário.
2. Ao reproduzir música com o fone de ouvido, há som, mas a voz do bate-papo não funciona?
A) ao usar os fones de ouvido, certifique-se de que a chave do microfone de controle de tom do fone 
de ouvido esteja ligada e verifique se o microfone funciona normalmente;

Especificações do Microfone 
Padrão de captação do microfone: Omni-directional
Dimensões do driver: 6,0 x 2,7mm
Impedância: 2.2Ω±10%
Sensibilidade: -38±3dB
Microfone com cancelamento ruído: Sim

B) O plugue do fone de ouvido é quadripolar, do tipo plugue único com a função de combinação de 
áudio/voz e é aplicável a dispositivos de áudio de função única. Certifique-se de que seu dispositivo 
se encaixa na interface de combinação de áudio/voz;
C) O plugue do fone de ouvido é do tipo plugue único quadripolar, enquanto o seu dispositivo pode 
ser de interface tripolar;
D) Com o cabo adaptador dividido ao meio de interface de 3,5mm, você pode usar a interface de 
plugue duplo de 3,5mm (fone de ouvido e microfone) do computador. Você pode curtir a música e 
conversar por voz ao mesmo tempo.
3. Ao reproduzir música com o fone de ouvido, surge o fenômeno de ruído, volume baixo, som 
pouco nítido ou um lado com som e o outro sem som?
A) Verifique se o plugue está bem inserido no dispositivo de interface;
B) O plugue do fone de ouvido é quadripolar, do tipo plugue único, enquanto seu dispositivo pode ter 
interface tricolor.
4. Ao usar o fone de ouvido, há som no momento?
A) Verifique se o plugue está bem inserido no dispositivo de interface;
B) Existem componentes elétricos de forte campo magnético em mãos, por favor, remova-os (como 
um telefone celular, ventilador, etc.);
C) Verifique se o volume do microfone do computador está ativo. Abra o Painel de Controle -> Som 
-> Gravar -> Nível -> Aumento do microfone para ajustar o modo de aumento do microfone.
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Assuntos que precisam de atenção

A) Ouça música em volume moderado para evitar efeitos adversos na audição;
B) Tenha cuidado ao usar ao dirigir ou andar de bicicleta usando o headset para não afetar a 
segurança sua e de terceiros;
C) As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio;
D) Se desmontar o fone de ouvido sem autorização, não podemos garantir a qualidade e cobertura 
de garantia.

Conteúdo da embalagem

01 Headset Gamer DN103
01 Instruções de instruções

Garantia

Prazo de Garantia: 12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 
meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)
Tipo de Garantia: Consumidor Final
E-mail para contato: suporte@draxen.com.br

Procedimento de garantia
Para acionar a garantia do seu produto envie sua nota fiscal de compra e informações de contato e 
do produto para o email de contato suporte@draxen.com.br

Vida útil do produto
A Draxen garante o fornecimento de peças de reposição por 5 anos para este produto. Contando da 
data de emissão da nota fiscal de compra.

1. Ao reproduzir música pelo fone de ouvido, há sons de instrumentos, mas não há som vocal?
A) No fone de ouvido o plugue é do tipo plugue único quadripolar. A interface padrão internacional 
(CTIA) de 3,5mm: o pino de conexão é o canal esquerdo - canal direito - fio terra - microfone, switch 
é a conexão mais popular do mercado e a maior aplicação. Se o fone de ouvido de padrão 
internacional estiver conectado a uma interface de padrão não internacional, surgirá o fenômeno 
de som de fundo apenas. Se o dispositivo de áudio não for de padrão internacional, o cabo 
adaptador é necessário.
2. Ao reproduzir música com o fone de ouvido, há som, mas a voz do bate-papo não funciona?
A) ao usar os fones de ouvido, certifique-se de que a chave do microfone de controle de tom do fone 
de ouvido esteja ligada e verifique se o microfone funciona normalmente;

B) O plugue do fone de ouvido é quadripolar, do tipo plugue único com a função de combinação de 
áudio/voz e é aplicável a dispositivos de áudio de função única. Certifique-se de que seu dispositivo 
se encaixa na interface de combinação de áudio/voz;
C) O plugue do fone de ouvido é do tipo plugue único quadripolar, enquanto o seu dispositivo pode 
ser de interface tripolar;
D) Com o cabo adaptador dividido ao meio de interface de 3,5mm, você pode usar a interface de 
plugue duplo de 3,5mm (fone de ouvido e microfone) do computador. Você pode curtir a música e 
conversar por voz ao mesmo tempo.
3. Ao reproduzir música com o fone de ouvido, surge o fenômeno de ruído, volume baixo, som 
pouco nítido ou um lado com som e o outro sem som?
A) Verifique se o plugue está bem inserido no dispositivo de interface;
B) O plugue do fone de ouvido é quadripolar, do tipo plugue único, enquanto seu dispositivo pode ter 
interface tricolor.
4. Ao usar o fone de ouvido, há som no momento?
A) Verifique se o plugue está bem inserido no dispositivo de interface;
B) Existem componentes elétricos de forte campo magnético em mãos, por favor, remova-os (como 
um telefone celular, ventilador, etc.);
C) Verifique se o volume do microfone do computador está ativo. Abra o Painel de Controle -> Som 
-> Gravar -> Nível -> Aumento do microfone para ajustar o modo de aumento do microfone.
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中文

产品介绍

1.优质的高、中、低音质体验；
2.耳罩选用蛋白棉，更好隔绝周边环境，防水，佩戴舒适；
3.耳机选用轻材质设计，可调节头梁设计，注重游戏佩戴体验；
4.高敏锐麦克风让声音传输更准确更清晰更顺畅；
5.耳机配备音量控制键
6.麦克风开关键
7.3.5MM国际标准（CTIA）接口（右声道/接地-左声道/麦克风）
8.USB接口为LED灯发光使用
9.适用于单插接口
10.适用于1转2转接线
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使用范围及操作指导

产品参数

常见问题：

1.游戏耳机适用于笔记本电脑、平板电脑、手机等3.5mm四级单插头音
频规格，采用3.5mm接口对开适配器转接线，可使用3.5mm电脑USB接口
2.一般情况下，耳机的线缆或麦克风都是设计在左侧，所以戴耳机时
请将耳机的线缆或麦克风戴在左侧
3.在电脑上使用耳机时，请确认耳机麦克风开关已打开，然后确认电脑
麦克风开关已打开。请在计算机任务栏中找到扬声器图标，单击鼠标
右键选择声音控制设置，进入语音控制面板进行设置
4.请确保耳机音量调节按钮处于最小音量，并可以调整到适当的音量
5.请使用游戏耳机玩游戏
6.支持32位和64位Win7/Win8/Win8.1/Win10/ XP

1.当耳机播放音乐时，为什么只有伴奏没有人声？
A.耳机插头为四级单插头式，国际标准3.5mm接口插脚连接为左声道
地线、麦克风，这是市场上最流行的连接方式和最多的应用，如果是
国际标准耳机，耳机是正常接口，如果是非国际标准耳机，则非国际
标准接口，只能听到伴奏声音的现象，如果音频设备是非国际标准，
则需要使用适配器连接线。
2.当使用耳机时，耳机没有语音通话？
A,当使用耳机时，请确保麦克风对准发声位置以确保麦克风能正常通话
B,麦克风插头为四级单插头，单插头功能音频组合，请确保麦克风能
正常使用
C.麦克风插头为四级单插头，单插头，
D.带3.5 mm 转接线，3.5mm转接线连接电脑上时，就能听到声音同时
还能通话聊天

+
2.7

8

50
16
117.5
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3.耳机连接时, 播放音乐, 有底噪,杂音, 有时候一边有声音, 一边
没有声音,是什么原因?
A-请确认插头是否插好
B-耳机插头是单插四节的, 设备是三节插头接口
4.使用耳机时, 有电流声, 为什么?
A-请确认插头是否插好
B-拿开手边有强磁场的东西, 比如手机, 电风扇等
C-请确认电脑的麦克风是否打开. 打开麦克风界面, 点击”声音”, 
再点击”显示”, 点击”级别”, 调节麦克风模式.

注意事项
1.听音乐时, 把音量调到合适档位, 避免损伤听力
2.开车或骑行时, 小心佩戴, 注意安全
3.产品规格如有变更, 恕不另行通知
4.未经许可, 自行拆机导致的质量问题,不在保修范围内

本产品包含
1.游戏耳机
2.使用说明
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