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Installatie en basisinformatie

De headset monteren

De onderdelen van je headset klikken eenvoudig in het headsetframe, zodat je snel een goede
pasvorm hebt en eenvoudig het geluid kunt instellen.
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Volg het schema voor het verbinden van je systeem.
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De hoofdbeugel kan in drie maten (klein, medium, groot) worden ingesteld door de oorschelpen te
bewegen. Om een oorschelp te verwijderen, druk je op de oorschelp om deze los te maken van de
hoofdbeugel.
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Om de microfoon aan de rechter- of linkerkant te plaatsen, draai je de verlengde microfoon naar
beneden en omhoog.
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Wees veilig

PS4 installeren

XBox One instellen
Volume

Mute

Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterijen en wet- en
regelgevingen voordat u deze nieuwe headset gebruikt.
1

Om je headset voor PS4 in te stellen, ga je eerst naar Instellingen > Geluid en scherm >
Instellingen audio-uitvoer > Uitvoer naar koptelefoons > Alle audio selecteren
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Ga vervolgens naar Instellingen > Apparaten > Audioapparaten > Headsets en koptelefoons >
Volumeregeling (koptelefoon) >
Voor het instellen van je headset voor Xbox One, ga je naar Scherm en geluid > Kinect en
apparaten > Apparaat selecteren en instellingen aanpassen
Schuif aan de volumeregeling om het volume aan te passen.

Schuif aan de muteschakelaar om de rode kleur zichtbaar te maken om je headset te muten.
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Ondersteuning
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