
LED GAMING HEADSET 
HANDLEIDING VOOR PHREEZE GH2 

 

Bedankt voor het kiezen van een Phreeze product. Graag laten we je kennis maken met de waarden 

die onlosmakelijk verbonden zijn aan de winkel van Phreeze. 

Creativiteit, oprechtheid en verantwoordelijkheid zijn de grondbeginselen van waaruit onze winkel 

ontstaan is. We zoeken nieuwe kansen of proberen een probleem op te lossen op een inventieve 

denkwijze of daadkrachtige aanpak. Dit doen we gecombineerd met uitgebreide vakkennis van al onze 

producten. Wij waken voortdurend over de transparantie in woord en daad, zowel tegen over jou als 

tegenover onze medewerkers. We willen communiceren, zowel over de positieve als de negatieve 

zaken. Ook nemen we onze verantwoordelijkheid in het productieproces van al onze producten. We 

zorgen ervoor dat ieder product dat wij op de markt brengen talloze uren is getest, gecertificeerd met 

meerdere keurmerken en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen op de markt. 

Heb je alsnog vragen? Bekijk onze contactpagina voor de meest gestelde vragen. Kom je er no steeds 

niet uit? Dan kan je contact opnemen met de distribiteur PhoneSafe via bol.com of met ons via 

info@phreeze.nl  

 

 

https://www.phreeze.nl/pages/contact
mailto:info@phreeze.nl


INTRODUCTIE GH2 
 

 

1. Hoogwaardige geluidsproductie-eenheid biedt een hoge, gemiddelde en lage audio-

ervaring;  

2. De hoofband is gemaakt van milieu vriendelijk materiaal, slijtvast en comfortabel te 

dragen;  

3. Lichtgewicht ontwerp, zelfinstellend hoofdband zorgt voor de beste game ervaring;  

4. Microfoon met hoge gevoeligheid levert een nauwkeurigere, heldere en soepele stem;  

5. Volumeknop 6. Microfoon aan/uit knop 7. 3.5MM Internationale standaard (CTIA) 

apparaatinterface (rechter kanaal + / aarde - / linker kanaal + / microfoon +)  

8. USB aansluiting als voeding voor de LED verlichting (Belangrijk! Aansluiten voor LEDs)  

9. Kabel te gebruiken voor apparaten met één invoer  

10. Kabel te gebruiken voor apparaten met twee invoeren 



Product specificaties 
    

Speaker grootte 50mm Microfoon impendatie < 2.2K Ώ 

Impendatie 32 ±15% Directionaliteit Omni-directional 

Gevoeligheid 114±3dB Kabel Lengte 2.2M±15% 

Frequentiebereik 20-20K Hz LED werkspanning DC5V±5% 

Microfoon 6.0x5.0mm Werkstroom 30mW 

Microfoon gevoeligheid -40±3dB Headset aansluiting USB+3.5mm 

 

Gebruiksaanwijzing en toepassingsgebied 

1. De headset kan worden gebruikt op (audio) apparaten met een enkele 3,5 

mm audio invoer zoals laptop, tablet-pc, mobiele telefoon, enz. Met de 

adapterkabel van 3,5 mm kan de 3,5 mm dubbele stekker op de computer 

worden gebruikt. Stekker 1 (groen) voor het geluid en stekker 2 (roze) voor de 

microfoon. De USB is enkel en alleen voor de LED verlichting  

2. Over het algemeen is het kabeluiteinde of microfoonuiteinde voor de 

linkerkant ontworpen, dus draag het kabeluiteinde of microfoonuiteinde op 

het linkeroor wanneer u een headset draagt.  

3. Als u de headset op de computer gebruikt, zorg er dan voor dat de 

microfoonschakelaar van de headset is ingeschakeld; zorg er vervolgens voor 

dat de microfoon stand van de computer is ingeschakeld. Controleer 

hiervoor of de microfoon juist gedetecteerd wordt bij de geluidsinstelllingen 

van je computer. De microfoon valt meestal onder ‘‘invoer’’ apparaten.  

4. Zorg ervoor dat de knop voor het aanpassen van het volume van de 

headset op het minimale volume staat. Deze kan je indien aanpassen naar 

een hoger geluidsniveau.  

5. Gebruik de headset om van je spel te genieten!  

6. Ondersteunt 32 en 64 BIT 

 

 

 

 

 



Veel gestelde vragen 
 

Wanneer ik muziek afspeelt is er wel muzikale begeleiding maar geen zang??  

A) De koptelefoonstekker is waarschijnlijk niet goed aangesloten of er wordt gebruik gemaakt van 

een verkeerde interface. De interface van de koptelefoon is een CITA 3.5mm standaardinterface. 

Probeer de koptelefoon opnieuw aan te sluiten of gebruik een adapterkabel wanneer u een andere 

interface gebruikt.  

2. Bij het afspelen van muziek met de koptelefoon is er wel geluid maar werkt de voice chat niet?  

A) Zorg ervoor dat de toonregeling van de koptelefoon is ingeschakeld en dat de microfoon normaal 

werkt;  

B) De koptelefoonstekker is vierpolig enkelvoudig stekkertype. Zorg ervoor dat uw apparaat past in 

de audio/spraakcombinatie interface.  

C) De koptelefoonstekker is vierpolig terwijl uw apparaat een driepolige interface heeft.  

D) Met de opgesplitste 3.5mm adapterkabel kunt u een aparte koptelefoon en microfoon aansluiting 

op uw computer gebruiken. Hierdoor kunt u tegelijkertijd genieten van prachtige muziek en ook 

gebruikt maken van spraak chat.  

3. Bij het afspelen van geluid door de headset ontstaat er een kleine ruis, onduidelijk geluid of hoor 

ik maar geluid via 1 kant van de headset?  

A) Controleer of de stekkers goed in het apparaat zitten;  

B) De aansluiting van de headset is 4 pollig. Het kan zijn dat het apparaat waarmee je de headset wilt 

gebruiken alleen 3 pollige stekkers ondersteunt.  

4. Als ik de headst gebruik komt er geen geluid via mijn microfoon?  

A) Controleer of de stekkers goed in het apparaat zitten;  

B) Controleer of er geen apparten in de omgeving van de microfoon liggen. Deze kunnen het signaal 

verstoren);  

C) Controleer of de microfoonversterking van de computeris ingeschakeld. Open het 

configuratiescherm -> geluid-* opnemen ->niveau -> microfoonversterking om de 

microfoonversterkingsmodus aan te passen.  

D) Controleer of de ‘‘MUTE” knop op het snoer niet aan staat.  

5. Als ik de headset gebruik werkt de verlichting niet  

A) Sluit de USB stekker aan op een USB poort. De ronde geluidsaansluitingen zijn enkel voor het 

geluid. Om de verlichting te laten werken moet de USB kabel worden aangesloten;  

B) Controleer of de USB poort beschadigd is en/of deze voldoende voeding afgeeft  

6. De USB kabel is tekort  

A) Maak gebruik van een USB adapter i.c.m. een USB verlengkabel indien de kabel tekort is voor het 

toepassingsgebied 



Belangrijke veiligheidsmaatregelen 
 

A. Geniet van muziek op een gematigd volume om nadelige effecten aan het gehoor te voorkomen;  

B.Wees voorzichtig tijdens het rijden of fietsen om de veiligheid niet te beïnvloeden!;  

C. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd;  

D.Als de headset zonder toestemming wordt gedemonteerd, kunnen we de kwaliteit niet 

garanderen! 

Verpakkingsinhoud 
1. Gaming headset  

2. Adapter  

3. Handleiding 

 

Productbeschrijving 
 

Heads up! Want we hebben hier dé gaming headset voor je. Laat wat van je horen 

op Xbox Live, PlayStation Network of in een potje Splatoon op de Nintendo Switch. Of 

spreek vanachter je pc of laptop je medespelers toe via je ruisonderdrukkende 

microfoon. Ga voor surround sound en weet precies waar je tegenstanders 

uithangen. Voor welk specifiek spelplatform je ook een game headset zoekt, reken 

maar dat wij hier de juiste gaming headset voor jou hebben. 

⭐ Met de knoppen op het snoer bedien je tijdens het gamen het volume en de 

mute functie van de microfoon. 

⭐ Dankzij de noise canceling microfoon ben je altijd goed verstaanbaar. 

⭐ Game in stijl met de 16,8 miljoen kleuren van de RGB verlichting. 

⭐ Door het dichte ontwerp van de gaming headset heb je minder last van 

omgevingsgeluid. 

⭐ Aan alles is gedacht, van hoofdband, oorschelpen, kussens tot 

materiaalgebruik. We got you covered. 

⭐ Ons exclusieve ontwerp verlicht de druk op je bril voor meer comfort tijdens het 

spelen. 

⭐ Met de lange kabel van 2 meter heb je voldoende bewegingsruimte om op te 

springen na een goal in FIFA. 

Geschikt voor alle platforms 

Van shooters en racing games tot simulatoren en RPG's, geluid is voor een groot deel 

verantwoordelijk voor je inlevingsvermogen bij games. Maar wat maakt een gaming 

headset goed? Het allereerste wat je jezelf moet af vragen bij het aanschaffen van 

een gaming headset is op welk platform je speelt. Deze headsets heeft een 3.5mm 

aansluiting en is geschikt voor de Xbox, Playstation én PC. Door de ingebouwde chip 



zijn alle functies op de consoles ook beschikbaar. Bovendien koppel je de headset 

via de 3,5 millimeter connector of de meegeleverde pc splitter aan al jouw 

apparaten. 

Communiceer met je team 

Een gaming headset gebruik je natuurlijk ook om helder te communiceren met je 

vrienden en teamgenoten. Bij het ontwerpen van de gaming headset hebben wij de 

focus gelegd op ruisonderdrukking. Het is wel zo fijn dat je teamgenoten niks mee 

krijgen van jouw kletterende mechanische toetsen. Ook beschikt de koptelefoon 

over een microfoon die je kan deactiveren met een simpele schakelaar. Met de 

knoppen op het snoer bedien je tijdens het gamen het volume en de mute functie 

van de microfoon. Word ondergedompeld in je game en hoor alles, van luide 

explosies tot zachte voetstappen. 

Achter je! 

Als je op het punt staat een oorlogsgebied in een game te betreden, wil je echt in 

het moment zijn, en dat kan met surround sound-technologie. Wij ontwikkelden deze 

headset met 7.1 surround sound software om 360 graden geluid te leveren. Je kunt 

dus vijanden lokaliseren en de algemene momenten zien er veel pittiger en 

realistischer uit. Met 8 audiokanalen en een grote 50 mm neodymium luidspreker krijg 

je meeslepende audioprestaties, van lichte stappen tot diepe bas, zodat je geluiden 

in elke richting kunt lokaliseren en je concurrentie kan verslaan. Met kraakhelder 

geluid hoor jij elk detail en zul je de vijand steeds een stapje voor zijn. Zo duik jij diep 

in jouw spel en doormiddels de krachtige audio drivers lijkt jouw God of War, Call of 

Duty of Fortnite game nóg realistischer. 

Ultiem draagcomfort 

Laten we eerlijk zijn, één uurtje gamen zit er voor jou niet in. Het is dan ook van groot 

belang dat de headset niet alleen goed werkt, maar dat je deze ook voor lange tijd 

comfortabel draagt. Wij hebben aan alles gedacht bij het ontwerpen van de 

gaming headset. 

Hoofdband 

Bij het ontwerpen van deze headset hebben we aan alles gedacht. De hoofdband 

van de headset is een van de belangrijkste factoren bij het kiezen voor onze 

headset. Het gewicht van de headset rust via de hoofdband op jouw hoofd. Het is 

dus belangrijk dat deze niet alleen stevig is, maar dat hij ook voldoende verstelbaar 

is en daardoor niet op je oren of kruin drukt. 

Oorschelpen 

Bij het kiezen voor deze koptelefoon let je bij de oorschelpen op drie dingen: de 

vorm, het materiaal en het open- of gesloten ontwerp. De GH2 is een uitstekende 

keuze voor zowel kleine oren als een groter hoofd en prominente oren. Door de 

over-ear ovale oorschelpen valt de headset altijd perfect om je oren heen. Bij het 

type oorschelp hebben wij gekozen voor een gesloten oorschelp waardoor je een 

gesloten klankkast hebt. Dit zorgt ervoor dat je volledig afgesloten wordt van de 



buitenwereld voor maximale concentratie en immersie. Ook een leuk extraatje is dat 

de bass net iets sterker naar voren komt. 

Materiaal 

Ook hebben wij aan het materiaal gedacht. Dit speelt een rol bij het comfort van je 

game koptelefoon. De oorschelpen zijn bekleed met een mix van stoff en leren 

materialen. Het voordeel van stoffen oorschelpen is dat ze beter ademen, terwijl 

lederen bekleding weer beter isoleert en minder snel slijt. Zo maken we de headsets 

duurzamen en tegelijkertijd vormen ze zich precies naar jouw hoofd. 

RGB verlichting 

Om de headset compleet te maken hebben we nog een subtiel RGB component 

ingebouwd. Want hoe maak je jouw gaming setup compleet? Juist ja, RGB! De RGB 

verlichting werkt alleen wanneer de USB-kabel van de headset is aangesloten op de 

console. 

Aansluiting 

• Je kunt de GH2 gaming headset rechtstreeks aansluiten op de Playstation 5 

controller, evenals op de PS Vita, PS4, Ps4 Pro, PS5, PC, Mac en mobiele 

apparaten en tablets 

• Voor de PC, Mac en laptops is echter een PC-splitterkabel nodig voor het 

functioneren van de microfoon. Deze hebben we erbij geleverd :-) 

• De headset werkt ook met de nieuwe Xbox One X controller met de 3,5 mm 

headsetstekker 

• Het RGB LED licht wordt gevoed via de USB kabel. De koptelefoon werkt ook 

zonder USB, dan zal het LED licht enkel uit staan. 

Specificaties 

Geschikt voor: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X, PC, Nintendo 3DS, 

laptop, PSP, tablet, iPad, computer, Mac, smartphone en meer. 

Lengte kabel: 2.15 m 

Driver diameter: 50 MM 

Microfoon afmetingen: 6.0 x 5.0mm 

Gevoeligheid: 114 +/- 3 dB 

Impedantie: 32 Ohm +15% 

Verlichting: RGB 16 Miljoen kleuren 

Opties: Verstelbare hoofdband, lichtgewicht design, ergonomisch ontwerp, 

brilvriendelijk 

Kwaliteitsgarantie 

Wees gerust op de kwaliteit. Als het binnen de garantieperiode van 2 jaar niet meer 

werkt, sturen wij je de volgende werkdag een vervangend gaming headset op, 

zodat je nooit zonder headset komt te zitten. Twijfel je nog steeds of je de correcte 

gaming headset besteld? Dan neem je toch gewoon contact op met ons en 

adviseren wij je! 


