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Kennismaking

Dank u voor uw aankoop van de 
ZOLA Gaming Headset. Dit apparaat 
is ontworpen om een buitengewone 
geluids- en stemervaring te bieden 
aan gamers en voor iedereen die 
een thuiskantoor wil uitrusten. Lees 
deze gebruiksaanwijzing voordat u de 
headset voor het eerst gebruikt. Het 
bevat nuttige informatie om u op weg 
te helpen.
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Algemene informatie 

Mededeling
De informatie in dit document kan 
zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd en vormt 
op geen enkele manier enige 
aansprakelijkheid van de zijde van 
Lautsprecher Teufel GmbH.
Geen enkel deel van deze 
handleiding mag in welke vorm 
dan ook worden gereproduceerd 
of op enige manier elektronisch, 
mechanisch, door middel van 
fotokopieën of opnamen worden 
uitgezonden zonder schriftelijke 
toestemming van Lautsprecher Teufel 
GmbH.
© Lautsprecher Teufel GmbH 
Versie 1.0
Juni 2022

Recht op retourneren
Als u gebruik wilt maken van uw recht 
op retourzending, vragen wij u dat u 
de originele verpakking bewaart. Wij 
accepteren alleen koptelefoons die 
in de originele verpakking worden 
teruggestuurd. Een headset die 
zonder de originele verpakking 
wordt geretourneerd, wordt niet 
geaccepteerd.

Klachten
In het geval van een klacht is 
het factuurnummer vereist om 
uw klacht te kunnen verwerken.  
Het factuurnummer staat op de 
verkoopbon (bijgevoegd bij het 
product) of op het PDF-document met 
de orderbevestiging.
Bedankt voor uw vertrouwen!
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Voor uw veiligheid

Correct gebruik
De "ZOLA Gaming Headset" is 
ontworpen voor het afspelen van 
audio- en spraaksignalen, die 
worden overgebracht met behulp 
van de bijgeleverde kabel. Gebruik 
de headset zoals beschreven 
in deze gebruiksaanwijzing. Elk 
ander gebruik wordt geacht niet 
in overeenstemming te zijn met 
de instructies en kan leiden tot 
schade aan eigendommen of zelfs 
lichamelijk letsel. De fabrikant is 
niet aansprakelijk voor schade 
veroorzaakt door oneigenlijk gebruik. 
De hoofdtelefoon is geschikt voor 
gebruik thuis.

Lees voor gebruik van de 
headset eerst de 
veiligheidsvoorschriften en 
de gebruiksaanwijzing. Dit is 

de enige manier om alle functies 
veilig en betrouwbaar te gebruiken. 
Bewaar de handleiding op een veilige 
plaats en geef deze ook door aan een 
eventuele volgende eigenaar.
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Handelsmerken

© Alle handelsmerken zijn eigendom 
van hun respectievelijke eigenaren.
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1. Inhoud van de verpakking

Pak de doos voorzichtig uit en 
controleer of de volgende onderdelen 
zijn meegeleverd. Als een onderdeel 
beschadigd is of ontbreekt, gebruik 
het dan niet en neem contact op met 
uw verkoper of klantenservice.

Gaming Headset

1 x microfoonarm

 1 x windscherm

1 paar doppen

1 paar kussens 

A B A. 1 x Audiokabel & 
Afstandsbediening (A)

B. 1 x USB Dongle (B)
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De "ZOLA Gaming Headset" bestaat 
uit de volgende onderdelen:
1 Gaming Headset
2 Microfoonarm
3 Analoog volumewiel
4 Microfoondempingschakelaar
5 LED-indicator
6 Surround-knop
7 Dongle
8 Doppen & Kussens
Opmerking: Accessoires bevinden 
zich onder de headset. 

2. Productoverzicht

2.1 Gaming Headset

1

8

4

7

5
6

3
2
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3. Ingebruikname

3.1 De headset monteren

      
Steek de bovenzijde 
van de kussenflap in de 
koptelefoonopening zodat 
de Teufel-logo’s op één lijn 
liggen.

Pak het reeds 
geplaatste 
bovenste deel van 
het oorkussen vast 
terwijl u het uitrekt 
en de onderste 
delen erin steekt.

Draai de headset en 
plaats de reseterende 
delen.

Schud het kussen 
voorzichtig zodat 
alle delen op hun 
plaats vallen.

Om het oorkussen te verwijderen, houdt u de headset stevig vast en trekt u het oorkussen er schuin 
af.

1
De stekken 
aansluiten terwijl 
de driehoek aan 
de bovenkant 
uitgelijnd is met de 
markering op de 
ingang. Hou beide 
markeringen op 
één lijn.

2
Aandrukken totdat 
de stekker goed is 
aangesloten.

3
Draai de stekker 
90° met de klok 
mee totdat de 
lijnmarkering 
van de stekker is 
uitgelijnd met de 
markering op de 
ingang. De stekker 
zit nu vast.

90°
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Lijn de zijopeningen 
van de kap uit met de 
headset.

Als de kap correct 
op de headset is 
geplaatst, duwt u de 
kap binnen totdat u 
een klik hoort.

Trek het gevlochten 
koord naar buiten 
als u de kap wilt 
verwijderen.

AB

De stekker aansluiten terwijl het 
verhoogde gedeelte op één lijn is met 
de inkeping in de microfoonstekker.

Er is een kleine groef met een 
glanzende afwerking aan de 
binnenkant van de microfoonkop van 
de microfoonarm. Deze moet in de 
richting van de mond wijzen en zich 
op een afstand van ongeveer 2-4 cm 
bevinden om een optimale signaal-
ruisverhouding te krijgen.
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3.2 Aansluiten
Gebruik de bijgeleverde dongle om de headset aan te sluiten op een USB-poort 
van uw PC om Surround Sound in te schakelen. Of sluit de 3,5 mm plug van de 
headset aan op gaming controller of smartphone.

3.3 Gebruik
Zet uw headset zo op dat beide oren goed bedekt zijn. Pas indien nodig de lengte 
van de hoofdband aan uw hoofdmaat aan.
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4. Gebruik van de headset

4.1 Regeling

1 2

3
4

1  Analoog volumewiel: Draai het wiel naar boven om het volume te verhogen 
of naar beneden om het volume te verlagen.

2  Microfoondempingschakelaar: Duw de knop naar boven om de microfoon te 
dempen of naar beneden om de microfoon weer in te schakelen.

3  LED-indicator: Licht op wanneer de surround-dongle is ingeschakeld.
4  Dongle: Druk op de toets om surround sound in/uit te schakelen.
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4.2 Andere functies
1. Verlichting
De LED op de USB dongle geeft aan 
wanneer u surround sound in- of 
uitschakelt.
2. Afneembare USB-geluidskaart 

dongle
De headset heeft een afneembare 
USB geluidskaart dongle die u kunt 
gebruiken voor pc-gaming.
3. Teufel Audio Center
Wanneer u de ZOLA op uw Windows 
PC gebruikt, heeft u toegang 
tot het Teufel Audio Center voor 
ZOLA functies. U kunt het geluid 
configureren, het microfoonniveau 
selecteren, de surround-
voorinstellingen activeren, uw eigen 
surroundeffect aanpassen of een 
stemeffect toevoegen.
Meer informatie over de instellingen 
en functies van Teufel Audio Center 
for ZOLA vindt u via de onderstaande 
link: 
https://teufelaudio.com/tac-zola
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5. Verzorging en onderhoud

De headset moet wellicht regelmatig worden schoongemaakt.

Component Reinigingsprocedure

Kussens, windscherm & 
doppen

Maak het kussen en de bekleding schoon met een 
mild schoonmaakmiddel.
Verwijder het windscherm van de microfoon en was 
het met een mild afwasmiddel en water.  
Opmerking: Zorg ervoor dat u het windscherm 
goed afspoelt en droogt voordat u het weer op de 
microfoon bevestigt. Gebruik geen overmatige 
kracht bij het verwijderen en monteren van het 
windscherm.

Hoofdband

Alleen schoonmaken met een droog, zacht 
wattenstaafje of soortgelijk voorwerp.
Opmerking: Gebruik nooit agressieve 
schoonmaakmiddelen om schade aan het gevoelige 
oppervlak te voorkomen.

Gebruiksomstandigheden
Het bedrijfstemperatuurbereik moet tussen 0°C en 45°C liggen.
De opslagtemperatuur moet tussen -20°C en 65°C liggen.
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6. Problemen verhelpen

Als u problemen ondervindt 
met uw headset, raadpleeg dan 
de onderstaande tabel voor 
symptomen en oplossingen voor 

veelvoorkomende problemen. Als 
u het probleem niet kunt oplossen, 
neem dan contact op met de 
klantenservice van Teufel.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Geen audioweergave.

De USB- of 3,5 mm- 
stekkerkabel is niet 
goed aangesloten.

Sluit de USB- of 3,5 mm- 
stekkerkabel op de juiste 
manier aan.

Het volume is te laag 
ingesteld.

Verhoog het volume op de 
pc, gaming controller en/of 
headset.

Geen stemweergave.

De 
microfoonschakelaar 
staat in de verkeerde 
stand.

Zet de microfoonschakelaar 
op de  stand om de 
microfoon in te schakelen.

Slechte 
verstaanbaarheid van 
spraak.

De richtmicrofoon is 
niet op de mond van de 
gebruiker gericht.

Gebruik de glanzende groef 
op de microfoonarm om de 
voorkant van de microfoon 
in de richting van de mond 
af te stellen.

Zwakke bas. De kussens zijn niet 
goed bevestigd.

Controleer of de rubberen 
lipje goed in de uitsparing is 
geschoven en geen plooien 
vertoont. Het kussen moet 
stevig op zijn plaats zitten 
en goed zijn afgedicht.
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7. Technische gegevens

Afmeting driver:  2 x 40 mm volledig bereik

Max. vermogen: 50 mW

Impedantie: 32 Ω +/-15% @ 1 kHz; 1 mW 
ingangsvermogen

Microfoongevoeligheid: -45 dB (+/- 3.0 dB) @ 94 dB SPL, 1 kHz

Frequentierespons: 20 Hz – 20 kHz

Dongle ingangsspanning: 5 V DC, 0.5 A

Meer technische gegevens vindt u op onze website. 
Technische wijzigingen voorbehouden! 
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8. Conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de geldende Europese en nationale richtlijnen. 
Dit wordt bevestigd door het CE-merkteken. Hieronder de links voor het 
downloaden van de CE-conformiteit:  

www.teufel.de/konformtaetserklaerungen 
www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity
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Voor vragen, suggesties of klachten kunt u contact opnemen met onze 
klantenservice: 

Adresse anpassen:
Lautsprecher Teufel GmbH
Bikini Berlin
Budapester Str. 44 add line feed
10787 Berlijn, Duitsland)

www.teufelaudio.com 
www.teufel.de 
www.teufel.ch 
www.teufelaudio.at 
www.teufelaudio.nl 
www.teufelaudio.be 
www.teufelaudio.fr 
www.teufelaudio.pl 
www.teufelaudio.it 
www.teufelaudio.es

Telefoon: 

Duitsland: +49 (0)30 217 84 217 
Oostenrijk: +43 12 05 22 3 
Zwitserland: +41 43 50 84 08 3 
Internationaal: 0800 400 300 20 
Fax: +49 (0) 30 / 300 930 930 
Online-ondersteuning:  
www.teufelaudio.com/service 
www.teufel.de/service 
Contact form:  
www.teufel.de/kontakt 
Contact: 
www.teufelaudio.com/contact

Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de juistheid van deze 
informatie.
Technische wijzigingen, typefouten en andere fouten voorbehouden.
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