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Installatie en basisinformatie

Pasvorm

Je headset instellen

1

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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Verwijder het oorkussen voorzichtig om dit te verwisselen. Lijn de inkepingen uit om de
oorkussens te vervangen.

De onderdelen van je headset klikken eenvoudig in het headsetframe, zodat je snel een goede
pasvorm hebt en eenvoudig het geluid kunt instellen.
Volg het schema om de headset in elkaar te zetten.
Verbinden met pc RIG 500 PRO, RIG 500 PRO ESPORTS
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Verbinden met console RIG 500 PRO ESPORTS, RIG 500 PRO HC, RIG 500 PRO HX/HX SE
In de verpakking is de Xbox One-hoes op het volumewiel bevestigd. De PS4-hoes wordt
meegeleverd (bij de RIG 500 PRO HS/HS SE-modellen is de PS4-hoes bevestigd en de Xbox Onehoes meegeleverd). Lijn de inkepingen uit met de juiste huls en de volumeknop voordat je deze aan
je controller bevestigt.

Xbox One sleeve attached

PS4 sleeve supplied in box

ALIGN

Xbox One

PS4

Volume aanpassen

Draai aan de volumeknop om het headsetvolume aan te passen.

OPMERKING Als de controller een volumefunctie heeft, kun je het volumewiel vergrendelen op de
maximale instelling door het wiel helemaal naar rechts te draaien.
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Systeemvolume
Mute

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw console om het systeemvolume aan te passen.
Duw de verlengde microfoon helemaal omhoog om de microfoon te muten.

LET OP Duw de verlengde microfoon niet voorbij de boven- of ondergrens.
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Ondersteuning

HULP NODIG?
plantronics.com/support.
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