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Prispôsobenie

Mušle sa dajú ľahko zacvaknúť do rámu, čo vám umožňuje upraviť si slúchadlá tak, aby vám čo 
najlepšie sedeli a mohli vám čo najkvalitnejšie sprostredkovávať zvuk.

Posunutím mušlí sa hlavový most dokáže prispôsobiť trom veľkostiam hlavy (malá, stredná a veľká). Ak 
chcete zmeniť pozíciu mušle, zatlačte na ňu a vyjmite ju z náhlavného mostu.

POZNÁMKA: Podoba náhlavného mostu sa môže líšiť.



4

PS4

PS4 (verzia Slim)

Pripojte základňu ku konzole.

Pripojte základňu ku konzole.

POZNÁMKA: Uistite sa, že prepínač na zadnej strane základne je nastavený tak, ako potrebujete, teda 
konzola alebo počítač.

Pripojte základňu ku konzole.

Zapnite PS4 a vyhľadajte aktualizácie.

Zapnite Xbox One a vyhľadajte aktualizácie.

Zapnite PS4 a vyhľadajte aktualizácie.

Ak chcete upraviť nastavenie zvuku v konzole, nahliadnite do príslušnej užívateľskej príručky.

Ak chcete upraviť nastavenie zvuku v konzole, nahliadnite do príslušnej užívateľskej príručky.

Ak chcete upraviť nastavenie zvuku v konzole, nahliadnite do príslušnej užívateľskej príručky.

Pripojenie k PS4

Pripojenie k Xbox One
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Pripojenie a základné ovládanie

Bezdrôtová základňa je so slúchadlami už spárovaná. Hneď ako si slúchadlá 
prispôsobíte a nabijete a pripojíte bezdrôtovú základňu k vášmu hernému 
zariadeniu, sú slúchadlá po zapnutí ihneď pripravené na použitie.

PS4

Xbox One

PS4
(verze Slim)
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Pripojte základňu k počítaču.

Pre vyváženie hlasitosti medzi zvukom hry a zvukom komunikácie s ostatnými hráčmi použite horný 
otočný gombík.

Pre úpravu celkovej hlasitosti použite spodný otočný gombík.

Úplné nabitie slúchadiel trvá dve hodiny. Po dokončení nabíjania kontrolka LED na slúchadlách zhasne.

Stlačte a podržte tlačidlo napájania na dve sekundy, kým nebudete počuť  „Power on“ (zapnuté) alebo 
„Power off“ (vypnuté).

Pripojenie k počítaču

Nastavenie hlasitosti

Nabíjanie

Zapnutie a vypnutie

1

1

2

DÔLEŽITÉ: Pripojenie optickým káblom je určené iba pre modely RIG 700HD a RIG 700HS.

Iba pre RIG 700HX: Uistite sa, že prepínač na zadnej strane základne je nastavený na „PC“.2

00:00:02
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DÔLEŽITÉ: V prípade Slim verzie konzoly PS4 nastavte horný otočný gombík do stredu, zvuk hry a zvuk 
komunikácie tak zostanú vyvážené. Pomocou spodného otočného gombíka potom upravujte iba celkovú 
hlasitosť.

Stlačením tlačidla pre ovládanie mikrofónu môžete vypnúť alebo zapnúť mikrofón.Ovládanie mikrofónu
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Stlačením a podržaním tlačidla pre ovládanie mikrofónu môžete prepínať medzi jednotlivými úrovňami 
monitorovania mikrofónu. Monitorovanie mikrofónu vám umožňuje počuť v slúchadlách svoj vlastný 
hlas.

Úroveň monitorovania mikrofónuStlačte a podržte tlačidlo pre ovládanie mikrofónu
a budete počuť

jeden tón     žiadna

dva tóny      nízka

tri tóny     vysoká

Nastavenie monitorovania
mikrofónu

  
 

Stlačte a podržte

žiadna

nízka

vysoká
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