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Приєднання | Налаштування гарнітури

Користувачі Windows
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Клацніть правою кнопкою миші на 
піктограму гучномовця на панелі меню 
Windows і виберіть «Пристрої запису» або 
«Гучність» (залежно від встановленої версії 
Windows).

На вкладках «Відтворення» та «Запис», 
клацніть правою кнопкою миші на мікрофон, 
який ви використовуєте, і Виберіть 
«Встановити як пристрій за замовчуванням» і 
«Встановити як пристрій зв’язку за 
замовчуванням».

Потім на вкладці «Запис» клацніть правою 
кнопкою миші на пристрої та виберіть 
«Властивості».
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Користувачі Windows

Клацніть вкладку «Рівні» та 
відрегулюйте чутливість мікрофона 
до рівня 75-100.

Натисніть OK, закрийте вікно 
«Гучність» і поверніться до KUDO в 
Chrome.
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Щоб перевірити, чи Chrome відомо 
який мікрофон вибраний, клацніть на 
чорну піктограму камери, яка 
з’явиться в адресному рядку (у 
верхньому правому куті), і 
переконайтеся, що він зазначений у 
відповідному полі.

Ви можете натиснути 
«Налаштування» та вибрати інший 
мікрофон через налаштування 
браузера.

Перезавантажте 
вкладку браузера, 
щоб переконатися, 
що налаштування 
оновлені.
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Користувачі MacOS
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Клацніть на піктограму гучномовця на панелі 
меню та виберіть «Налаштування звуку». 
Якщо ви не бачите піктограму, клацніть        
на панелі меню та виберіть «Налаштування 
системи», а потім виберіть «Звук» зі списку.

На вкладці «Вихід» виберіть зі списку гарнітуру, яку ви використовуєте.
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Налаштування MacOS
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Щоб перевірити, чи Chrome 
відомо який мікрофон 
вибраний, клацніть на чорну 
піктограму камери, яка 
з’явиться в адресному рядку 
(у верхньому правому куті), і 
переконайтеся, що він 
зазначений у відповідному 
полі.

Ви можете натиснути 
«Налаштування» та вибрати 
інший мікрофон через 
налаштування браузера.

Перезавантажте вкладку 
браузера, щоб 
переконатися, що 
налаштування оновлені.

На вкладці «Вхід» виберіть зі списку гарнітуру, яку ви використовуєте, та підвищіть 
гучність мікрофона за допомогою повзунка «Вхідна гучність».

Закрийте вікно «Звук» і поверніться до KUDO в Chrome.




