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Sluchátka do uší s mikrofonem – Návod k použití
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Bezpečnostní opatření
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro další použití. Také si přečtěte 
pokyny k systému PlayStation®Vita.

Bezpečnost
 ˎ Nepoužívejte tento produkt při řízení automobilu, jízdě na kole ani nebo jiných činnostech, které si žádají vaši 
plnou pozornost. Mohlo by dojít k nehodě nebo ke zranění.

 ˎ Uchovávejte tento produkt mimo dosah malých dětí. Děti mohou spolknout malé části, což by mohlo vést 
ke zranění.

Používání a manipulace
 ˎ Pokud při použití tohoto produktu pociťujete nepříjemné sluchové vjemy, okamžitě jej přestaňte používat.
 ˎ Nevystavujte produkt vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu světlu.
 ˎ Dbejte na to, aby se tento produkt nedostal do kontaktu s žádnou kapalinou.
 ˎ Nepokládejte na produkt žádný předměty.
 ˎ Nekruťte dodávaným kabelem a netahejte za něj silou.
 ˎ S produktem neházejte, dávejte pozor, aby vám neupadl na zem, a chraňte jej před silnými nárazy.
 ˎ Produkt nikdy nerozebírejte ani neupravujte.
 ˎ Chcete-li zabránit poškození nebo vyblednutí vnějších ploch produktu, postupujte podle níže uvedených pokynů.

 ˋ Otírejte produkt suchým, měkkým hadříkem.
 ˋ Na vnější plochy produktu neodkládejte na delší dobu žádné gumové nebo vinylové předměty.
 ˋ Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie. Neotírejte produkt hadříky napuštěnými chemickými přípravky.

 ˎ Chcete-li očistit jednotlivé špunty, odpojte je od sluchátek a ručně je omyjte v jemném mýdlovém roztoku. 
Po očištění špunty pečlivě osušte, než je zase začnete používat.

Výměna špuntů
Sluchátka jsou vybavena špunty střední velikosti. Pokud vám špunty nepadnou do ucha, 
vyměňte je za dodané špunty menší či větší velikosti. Chcete-li špunty sejmout, otočte jimi 
a zatáhněte (obrázek ).

Tip

Při instalaci špuntů dbejte na jejich správné upevnění, aby se během používání neuvolnily.

Použití sluchátek do uší s mikrofonem
Připojte sluchátka do uší s mikrofonem k systému PS Vita, jak je znázorněno na obrázku . 
Když nepoužíváte mikrofon, nastavte přepínač MIC MUTE do polohy ON.

Tip

Informace o použití mikrofonu v kombinaci se softwarem naleznete v pokynech dodávaných 
k příslušnému softwaru.

Ke konektoru  
náhlavní soupravy

Přepínač MIC MUTE

Mikrofon



Technické parametry
Kabel 1,2 m
Konektor 4pólový pozlacený minikonektor
Hmotnost cca 15 g (včetně kabelu)
Provozní teplota prostředí 5 °C – 35 °C

Mikrofon Typ elektretový kondenzátorový

Směrové vlastnosti všesměrový
Vstupní citlivost –42 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Sluchátka Typ dynamická sluchátka

Měnič prům. 10 mm
Maximální příkon 60 mW*
Impedance 16 Ω
Citlivost 99 dB/mW
Frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz

* Jedná se o hodnotu naměřenou na základě standardu organizace IEC (International Electrotechnical 
Commission).

Vzhled a technické parametry se mohou bez předchozího upozornění změnit.

ZÁRUKA
Na tento produkt se vztahuje záruka výrobce v délce 12 měsíců od data zakoupení. Úplné podrobnosti naleznete 
v záručním listu obsaženém v balení se systémem PS Vita.

Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minatoku,  
Tokyo 108-0075, Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro záležitosti týkající se elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti produktu je 
společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
Distribuci v Evropě zajišťuje společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP, Spojené království.
Na tento produkt se mohou vztahovat zákony USA o kontrole exportu. V souvislosti s tímto produktem máte 
povinnost plně vyhovět požadavkům těchto zákonů a všech ostatních příslušných zákonů v jakékoli jurisdikci.

 
Pokud uvidíte jakýkoliv z těchto symbolů na jakémkoliv z našich elektrických výrobků, bateriích nebo jejich 
obalech, znamená to, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by neměly být v Evropě likvidovány jako 
obecný domácí odpad. Aby bylo možné u takového výrobku a baterie zajistit správné nakládání s odpadem, 
provádějte laskavě jejich likvidaci v souladu s veškerými místně platnými právními předpisy nebo požadavky na 
likvidaci elektrických zařízení a baterií. Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje 
a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů. 

“ ” and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
“ ” is a trademark of the same company.

“SONY” and “ ” are registered trademarks of Sony Corporation.
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