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Přizpůsobení

Mušle lze snadno zacvaknout do rámu, což vám umožňuje upravit si sluchátka tak, aby vám co nejlépe 
seděla a mohla vám co nejkvalitněji zprostředkovávat zvuk.

Posunutím mušlí se hlavový most dokáže přizpůsobit třem velikostem hlavy (malé, střední a velké). 
Chcete-li změnit pozici mušle, zatlačte na ni a vyjměte ji z náhlavního mostu.

POZNÁMKA: Podoba náhlavního mostu se může lišit.
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PS4

PS4 (verze Slim)

Připojte základnu ke konzoli.

Připojte základnu ke konzoli.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že přepínač na zadní straně základny je nastavený tak, jak potřebujete, tj. 
konzole, nebo počítač.

Připojte základnu ke konzoli.

Zapněte PS4 a vyhledejte aktualizace.

Zapněte Xbox One a vyhledejte aktualizace.

Zapněte PS4 a vyhledejte aktualizace.

Chcete-li upravit nastavení zvuku v konzoli, nahlédněte do příslušné uživatelské příručky.

Chcete-li upravit nastavení zvuku v konzoli, nahlédněte do příslušné uživatelské příručky.

Chcete-li upravit nastavení zvuku v konzoli, nahlédněte do příslušné uživatelské příručky.

Připojení k PS4

Připojení k Xbox One
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Připojení a základní ovládání

Bezdrátová základna je se sluchátky již spárována. Jakmile si sluchátka 
přizpůsobíte a nabijete a připojíte bezdrátovou základnu k vašemu hernímu 
zařízení, jsou sluchátka po zapnutí ihned připravena k použití.

PS4

Xbox One

PS4
(verze Slim)
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Připojte základnu k počítači.

Pro vyvážení hlasitosti mezi zvukem hry a zvukem komunikace s ostatními hráči použijte horní otočný 
knoflík.

Pro úpravu celkové hlasitosti použijte spodní otočný knoflík.

Úplné nabití sluchátek trvá dvě hodiny. Po dokončení nabíjení kontrolka LED na sluchátkách zhasne.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund, dokud neuslyšíte „Power on“ (Zapnuto) 
nebo „Power off“ (Vypnuto).

Připojení k počítači

Nastavení hlasitosti

Nabíjení

Zapnutí a vypnutí

1

1

2

DŮLEŽITÉ: Připojení optickým kabelem je určeno pouze pro série RIG 700HD a RIG 700HS.

Pouze pro RIG 700HX: Ujistěte se, že přepínač na zadní straně základny je nastavený na „PC“.2

00:00:02
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DŮLEŽITÉ: V případě Slim verze konzole PS4 nastavte horní otočný knoflík doprostřed, zvuk hry a zvuk 
komunikace tak zůstanou vyvážené. Pomocí spodního otočného knoflíku poté upravujte pouze celkovou 
hlasitost.

Stisknutím tlačítka pro ovládání mikrofonu můžete vypnout nebo zapnout mikrofon.Ovládání mikrofonu
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Stisknutím a podržením tlačítka pro ovládání mikrofonu můžete přepínat mezi jednotlivými úrovněmi 
monitorování mikrofonu. Monitorování mikrofonu vám umožňuje slyšet ve sluchátkách sami sebe.

Stiskněte a podržte tlačítko pro ovládání mikrofonu a uslyšíte  Úroveň monitorování mikrofonu

jeden tón       žádná

dva tóny      nízká

tři tóny      vysoká

Nastavení monitorování
mikrofonu

  
 

Stiskněte a podržte

žádná

nízká

vysoká
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