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Upozornění
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřeby. Přečtěte si 
také pokyny k systému PlayStation®3.

Bezpečnost
 ˎ Sledujte všechna varování, upozornění a pokyny.
 ˎ RIZIKO ZADUŠENÍ – Malé součásti. Uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Použití a manipulace
 ˎ Používání sluchátek s mikrofonem s nastavením velké hlasitosti může vést k trvalé ztrátě sluchu. Nastavte si 
bezpečnou úroveň hlasitosti. Při delším poslechu vám může hlasitý zvuk znít normálně, avšak ve skutečnosti 
může poškozovat váš sluch. Pokud zaznamenáte zvonění v uších či slyšíte hovor tlumeně, ukončete poslech a 
nechte si zkontrolovat sluch. Čím je úroveň hlasitosti vyšší, tím dříve to může ovlivnit váš sluch. Za účelem 
ochrany sluchu dodržujte při používání sluchátek s mikrofonem tyto zásady:

 ˋ Omezte dobu poslechu zvuku ze sluchátek s mikrofonem na vysokou hlasitost.
 ˋ Nezvyšujte hlasitost, abyste přehlušili hlučné okolní prostředí.
 ˋ Pokud neslyšíte mluvit osoby kolem sebe, snižte hlasitost.

 ˎ Nevystavujte sluchátka s mikrofonem vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu svitu.
 ˎ Nepokládejte na sluchátka s mikrofonem těžké předměty.
 ˎ Zamezte vniknutí malých předmětů či tekutin do sluchátek s mikrofonem.
 ˎ Nevystavujte sluchátka s mikrofonem silným nárazům, neházejte jimi ani je nepouštějte na zem.
 ˎ Nepokládejte na sluchátka s mikrofonem na delší dobu žádné pryžové ani vinylové materiály.
 ˎ K čištění sluchátek s mikrofonem použijte suchý měkký hadřík. Nepoužívejte čisticí roztoky ani jiné chemické 
látky. Nepoužívejte čisticí utěrky napuštěné chemickými látkami.

 ˎ Sluchátka s mikrofonem nerozebírejte ani do nich nestrkejte žádné předměty, mohlo by dojít k poškození 
vnitřních součástí nebo vašemu poranění.

 ˎ Dodržujte všechny značky a pokyny vyžadující vypnutí elektrických či radiových produktů ve vyhrazených 
oblastech, například na čerpacích stanicích, nemocnicích, oblastech s trhavinami, možným výskytem výbušné 
atmosféry či letadlech. 

 ˎ Baterie použitá v tomto zařízení může při nesprávném použití představovat riziko požáru či chemických 
popálenin. Nerozebírejte ji, nezahřívejte ji nad 60 °C ani ji nevhazujte do ohně.

Registrování (párování) se systémem PS3™
Při připojování sluchátek s mikrofonem k systému PS3™ pomocí dodaného kabelu USB bude 
proces párování proveden automaticky. Kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem se 
přibližně na dvě sekundy fialově rozsvítí, což označuje, že sluchátka s mikrofonem a systém 
PS3™ byly spárovány.
Po spárování těchto zařízení se při výběru voleb  (Settings – Nastavení)   (Accessory 
Settings – Nastavení příslušenství)  [Manage Bluetooth® Devices – Správa zařízení Bluetooth®] 
na systému PS3™ zobrazí jako název zařízení [Wireless Headset – Bezdrátová sluchátka s 
mikrofonem].

Poznámka
Aby bylo možné sluchátka s mikrofonem používat se systémem PS3™, musí být software 
systému verze 3.50 nebo novější. Verzi softwaru systému zjistíte výběrem voleb  (Settings 
– Nastavení)   (System Settings – Nastavení systému)  [System Information – 
Informace o systému].



Kabel USB (součástí dodávky)

Rady

 ˎ Sluchátka s mikrofonem můžete spárovat i tehdy, jsou-li připojena k dodané nabíjecí kolébce.

Kabel USB (součástí dodávky)

Do systému PS3™

 ˎ Pokud jsou sluchátka s mikrofonem spárována se systémem PS3™, je možné v nastavení 
[Microphone Level – Úroveň mikrofonu] v části  (Settings – Nastavení)   (Accessory 
Settings – Nastavení příslušenství)  [Audio Device Settings – Nastavení audio zařízení] 
vybrat pouze možnosti [3] nebo [Off – Vypnuto].

Registrování (párování) sluchátek s mikrofonem s jinými 
zařízeními Bluetooth®

Sluchátka s mikrofonem můžete spárovat až se sedmi dalšími zařízeními Bluetooth® kromě 
systému PS3™. Informace o provozování zařízení Bluetooth® najdete v pokynech dodaných s 
daným zařízením.
Registrování (párování) sluchátek s mikrofonem s mobilním telefonem s funkcí Bluetooth®
Při párování sluchátek s mikrofonem s mobilním telefonem s funkcí Bluetooth® proveďte 
následující kroky.
1 Zapněte mobilní telefon.

2 Stiskněte a držte tlačítko POWER na sluchátkách s mikrofonem, dokud kontrolka stavu 
nebude střídavě červeně a modře blikat, což označuje, že jsou sluchátka s mikrofonem 
v režimu párování.

3 Spusťte spojení Bluetooth® v mobilním telefonu.
Podrobné informace najdete v pokynech dodaných s mobilním telefonem.
Pokud vás zařízení vyzve k zadání kódu PIN nebo přístupového klíče, zadejte kód [0000].
Sluchátka s mikrofonem jsou v zařízení Bluetooth® zobrazena jako [Wireless Headset – 
Bezdrátová sluchátka s mikrofonem]. Pokud nejsou zobrazena, zkuste je znovu spárovat se 
zařízením, počínaje krokem 1.
Podrobné informace o použití sluchátek s mikrofonem k přijímání volání najdete v části “Použití 
sluchátek s mikrofonem”.



Rady

 ˎ Nelze zaručit, že tento produkt bude možné spárovat se všemi zařízeními podporujícími 
spojení Bluetooth®. Aby bylo možné spárovat zařízení se sluchátky s mikrofonem, musí 
zařízení Bluetooth® podporovat stejný profil Bluetooth® jako sluchátka s mikrofonem.

 ˎ Kabel USB nelze použít k párování sluchátek s mikrofonem s jinými zařízeními Bluetooth® než 
se systémem PS3™.

Nastavení priority pro připojení Bluetooth®
Při zapnutí sluchátek s mikrofonem budou sluchátka automaticky vyhledávat a připojovat se k 
systému PS3™, se kterým jsou spárována. 

Stisknete-li na sluchátkách s mikrofonem po jejich zapnutí a ještě před připojením k systému 
PS3™ tlačítko telefonu, sluchátka s mikrofonem budou vyhledávat a připojovat se k zařízení 
Bluetooth® (jinému než je systém PS3™), ke kterému byla dříve připojena. 

Rada

Pokud se sluchátka s mikrofonem nemohou připojit ke spárovanému systému PS3™, umožněte 
stisknutím tlačítka POWER opětovné vyhledání systému PS3™.

Nabíjení sluchátek s mikrofonem
Sluchátka s mikrofonem můžete nabíjet jejich připojením k podporovanému zařízení USB 
pomocí kabelu USB nebo nabíjecí kolébky. Během nabíjení trvale červeně svítí ukazatel stavu.
Zjištění zbývající úrovně nabití baterie
Stisknete-li na zapnutých sluchátkách s mikrofonem dvakrát tlačítko POWER, ukazatel stavu 
bude červeně blikat. Podle počtu bliknutí ukazatele stavu můžete zjistit zbývající úroveň nabití 
baterie.

Ukazatel (červeně) Zbývající úroveň nabití baterie

Trojí bliknutí: Plná
Dvojí bliknutí: Střední
Jedno krátké bliknutí následované 
jedním dlouhým bliknutím: Nízká (baterii je třeba nabít)

Rady

 ˎ Sluchátka s mikrofonem nelze zapnout, pokud je připojen kabel USB. Pokud jsou sluchátka s 
mikrofonem připojena prostřednictvím nabíjecí kolébky, zapnete je stisknutím a podržením 
tlačítka POWER přibližně po dobu jedné sekundy.

 ˎ Nabíjení zcela vybité baterie trvá přibližně 3 hodiny.
 ˎ Pokud za provozu klesne úroveň nabití baterie na minimum, sluchátka s mikrofonem zapípají. 
 ˎ Nabíjení provádějte v prostředí s teplotou v rozsahu 10 °C - 30 °C. V jiném prostředí nemusí 
být nabíjení tak účinné.

 ˎ Pokud nemáte v plánu sluchátka s mikrofonem po delší dobu používat, doporučuje se plně je 
nabít alespoň jednou ročně, aby byla zachována funkčnost baterie.



Použití sluchátek s mikrofonem 

Funkce Operace a stav

Zapnutí sluchátek s mikrofonem 
Stiskněte a držte tlačítko POWER déle než jednu 
sekundu. Sluchátka s mikrofonem pípnou a ukazatel 
stavu modře zabliká. Sluchátka s mikrofonem poté budou 
připojena ke spárovanému systému PS3™.

Připojení k mobilnímu telefonu 
spárovanému se sluchátky s 
mikrofonem

Zapněte sluchátka s mikrofonem a stiskněte tlačítko 
telefonu.

Vypnutí sluchátek s mikrofonem 
Stiskněte a držte tlačítko POWER déle než jednu 
sekundu. Sluchátka s mikrofonem zapípají a ukazatel 
stavu bude dvě sekundy modře blikat a pak přestane.

Zapnutí a vypnutí mikrofonu Krátce stiskněte tlačítko MIC MUTING. Když je 
mikrofon neaktivní, ukazatel stavu fialově bliká.

Nastavení hlasitosti Stiskněte tlačítko VOL + nebo VOL –.

Resetování sluchátek s 
mikrofonem

Zasuňte malý špendlík nebo podobný objekt do otvoru 
pro tlačítko RESET a zatlačte alespoň na sekundu. 
Sluchátka s mikrofonem se restartují. Uživatelské 
nastavení a informace o párování zůstanou zachovány.

Obnovení výchozího nastavení

Při vypnutých sluchátkách s mikrofonem stiskněte a držte 
tlačítko telefonu, tlačítko MIC MUTING u a tlačítko 
POWER déle než pět sekund. Ukazatel stavu fialově 
zabliká. Sluchátka s mikrofonem budou obnovena do 
výchozího nastavení od výrobce (například nastavení 
hlasitosti). Všechny informace o párování jsou odstraněny.

Pokud jsou 
sluchátka s 
mikrofonem 
připojena k 
mobilnímu telefonu.

Stav mobilního 
telefonu Operace

Přijetí volání
Příjem

Krátce stiskněte tlačítko telefonu.

Odmítnutí volání Stiskněte a držte tlačítko telefonu déle než 
jednu sekundu.

Ukončení hovoru

Probíhající hovor

Krátce stiskněte tlačítko telefonu.
Převedení hovoru ze 
sluchátek s 
mikrofonem do 
telefonu / Převedení 
hovoru z telefonu do 
sluchátek s 
mikrofonem.

Stiskněte a držte tlačítko telefonu déle než 
jednu sekundu.

Opakované vytočení 
čísla Pohotovostní režim Dvakrát krátce stiskněte tlačítko telefonu.



Rady

 ˎ Při používání sluchátek s mikrofonem odpojte kabel USB.
 ˎ Sluchátka s mikrofonem nelze zapnout, pokud je připojen kabel USB. Pokud jsou sluchátka s 
mikrofonem připojena prostřednictvím nabíjecí kolébky, lze je zapnout.

 ˎ Aby bylo možné používat funkce telefonu, musí být sluchátka s mikrofonem nejprve spárována 
s mobilním telefonem podporujícím spojení Bluetooth®.

 ˎ Po spárování sluchátek s mikrofonem se systémem PS3™ nebude párování zrušeno ani po 
vypnutí sluchátek s mikrofonem či systému PS3™. 

Indikace na ukazateli stavu

Barva ukazatele Typ blikání Stav sluchátek s mikrofonem

Červená a 
modrá

Rychlé střídavé blikání Režim párování

Pomalé střídavé blikání

Jednou modře, jednou červeně: 
Připojeno během zapojení do 
nabíjecí kolébky (nepoužíváno)*
Dvakrát modře, jednou červeně: 
Připojeno během zapojení do 
nabíjecí kolébky (používáno)*

Modrá

Blikání Připojeno k zařízení s podporou 
Bluetooth®

Rychlé blikání Čekání na připojení
Opakované pomalé blikání Připojeno (nepoužíváno)
Opakované pomalé blikání vždy 
dvakrát Připojeno (používáno)

Opakované blikání vždy dvakrát Připojeno k systému PS3™
Opakované blikání pětkrát Příjem volání

Červená
Stále svítí Nabíjení baterie
Blikání Párování selhalo

Fialová
Opakované blikání Párování bylo úspěšné
Opakované blikání vždy dvakrát Vypnutý mikrofon

* Nabíjecí kolébka je připojena k systému PS3™ prostřednictvím kabelu USB.



Nošení sluchátek s mikrofonem

1 Připevněte k sluchátku s mikrofonem držák za ucho.

Nošení na pravém uchu Nošení na levém uchu

2 Opatrně rozevřete držák za ucho. Podržte držák otevřený a nasuňte jej za ucho.

Funkce sluchátek s mikrofonem pro systém PS3™

Ukazatel stavu
Po stisknutí jakéhokoli z tlačítek na sluchátkách s mikrofonem při jejich připojení k systému 
PS3™ se v pravém horním rohu obrazovky XMB

™
 (XrossMediaBar) systému PS3™ zobrazí 

informace o sluchátkách s mikrofonem (včetně aktuálního stavu). 

(1) Ukazuje aktuální hlasitost reproduktoru.

(2)
 

Indikuje, zda je zapnutá nebo vypnutá funkce 
ztlumení mikrofonu.

(3) 
Indikuje, že je zapnutý režim HQ (High 
Quality).

(4) 
Ukazuje úroveň nabití baterie v sluchátkách s 
mikrofonem.

Režim HQ (High Quality)
Režim HQ sluchátek s mikrofonem umožňuje širokopásmovou hlasovou komunikaci se 
systémem PS3™.
Použití režimu HQ umožňuje lepší potlačení rušení radiových frekvencí.
Režim HQ je při prvním párování sluchátek s mikrofonem se systémem PS3™ ve výchozím 
nastavení zapnutý.
Chcete-li režim HQ vypnout, proveďte tyto kroky:



1 V nabídce XMB™ systému PS3™ vyberte možnosti  (Settings – Nastavení)   
(Accessory Settings – Nastavení příslušenství)  [Manage Bluetooth® Devices – Správa 
zařízení Bluetooth®].

2 V seznamu zaregistrovaných zařízení vyberte sluchátka s mikrofonem a stiskněte 
tlačítko . 

3 V nabídce vyberte možnost [Information – Informace].

4 U položky [High Quality (HQ) mode – Režim HQ] vyberte možnost [Off – Vypnuto]. 

Použití sluchátek s mikrofonem během umístění v nabíjecí kolébce
Vložte sluchátka s mikrofonem do nabíjecí kolébky. Zapněte systém PS3™ a následně i sluchátka 
s mikrofonem. V části  (Settings – Nastavení)   (Sound Settings – Nastavení zvuku)  
[Audio Output Settings – Nastavení audio výstupu] můžete změnit výstupní audio zařízení. 

Rady

 ˎ Režim High Quality (HQ) a používání sluchátek s mikrofonem během zapojení do nabíjecí 
kolébky je možné pouze při připojení k systému PS3™.

 ˎ Sluchátka s mikrofonem umístěná v nabíjecí kolébce můžete používat i tehdy, pokud nabíjecí 
kolébka není připojena k systému PS3™.

 ˎ Pokud jsou zapnutá sluchátka s mikrofonem vložena do nabíjecí kolébky, zobrazí se zpráva 
“Wireless headset has been disconnected. - Bezdrátová sluchátka s mikrofonem byla odpojena.” 
V takovém případě se znovu připojte k systému PS3™ krátkým stisknutím tlačítka POWER.

Než kontaktujete servisní služby
Pokud při používání sluchátek s mikrofonem narazíte na potíže, projděte si témata v této části. 
Pokud problém přetrvává, navštivte webové stránky eu.playstation.com 
Sluchátka s mikrofonem nelze zapnout.

 C  Zkontrolujte, zda jsou sluchátka s mikrofonem plně nabitá.
Sluchátka s mikrofonem přestala reagovat. 
Sluchátka s mikrofonem pravděpodobně uvázla v režimu párování (ukazatel stavu 
střídavě červeně a modře bliká) a nelze je vypnout.

 C  Resetujte sluchátka s mikrofonem tím, že zasunete malý špendlík nebo podobný objekt do 
otvoru pro tlačítko RESET a zatlačíte alespoň na sekundu.

Zvuk je sotva slyšitelný. Sluchátko s mikrofonem mi vypadává z ucha.
 C  Zkontrolujte, zda je sluchátko s mikrofonem správně nasazeno na ucho. Podrobné pokyny 

najdete v části “Nošení sluchátek s mikrofonem” této příručky.
V režimu HQ přeskakuje zvuk.

 C  Zkuste vypnout režim HQ. Některé hry nemusí poskytovat plný audio playback v režimu HQ.
Sluchátka s mikrofonem nefungují s mým telefonem. Můj telefon nezjistí sluchátka 
s mikrofonem.

 C  Zkontrolujte, zda jsou sluchátka s mikrofonem nabitá.
 C  Zkontrolujte, zda váš telefon podporuje profil Bluetooth® podporovaný sluchátky s mikrofonem.
 C  Zkontrolujte, zda jsou sluchátka s mikrofonem spárována s vaším telefonem. Podrobné 

pokyny najdete v části “Registrování (párování) sluchátek s mikrofonem s jinými zařízeními 
Bluetooth®” této příručky.

Pokouším se spárovat sluchátka s mikrofonem s telefonem a nemůžu zadat kód PIN.
 C  Vypněte telefon i sluchátka s mikrofonem a znovu je zapněte. Opakujte proces párování. 

V případě potřeby zadejte jako kód PIN či přístupový klíč řetězec [0000].



Při komunikaci pomocí sluchátek s mikrofonem neslyším ostatní.
 C  Zkontrolujte, zda jsou sluchátka s mikrofonem zapnutá.

Při komunikaci pomocí sluchátek s mikrofonem mě ostatní neslyší.
 C  Zkontrolujte, zda je sluchátko s mikrofonem správně nasazeno na ucho. Podrobné pokyny 

najdete v části “Nošení sluchátek s mikrofonem” této příručky.
 C  Zkontrolujte, zda je mikrofon zapnutý. Pokud je mikrofon vypnutý, znovu jej zapněte 

stisknutím tlačítka MIC MUTING.
 C  Nastavení [Microphone Level – Úroveň mikrofonu] v systému PS3™ může být přepnuto na 

možnost [Off – Vypnuto]. Zkontrolujte toto nastavení výběrem možností  (Settings – 
Nastavení)   (Accessory Settings – Nastavení příslušenství)  [Audio Device Settings 
– Nastavení audio zařízení].

 C  Připojení Bluetooth® mohlo být odpojeno. Vyberte možnost  (Settings – Nastavení)  
 (Accessory Settings – Nastavení příslušenství)  [Manage Bluetooth® Devices – Správa 

zařízení Bluetooth®] a vyberte položku [Wireless Headset – Bezdrátová sluchátka s 
mikrofonem], kde můžete zkontrolovat stav připojení.

Technické údaje

Zdroj napájení 3,7 V, DC: Vestavěná dobíjitelná lithium-ionová 
baterie

Kapacita baterie 170 mAh

Provozní teplota prostředí 5 °C – 35 °C

Rozměry (š/v/h)  
(bez vyčnívajících částí a držáku  
za ucho)

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem:  
Cca. 18,6 × 54,4 × 24,9 mm
Kolébka: Cca. 49,0 × 57,4 × 49,0 mm

Hmotnost Bezdrátová sluchátka s mikrofonem: Cca. 14 g
Kolébka: Cca. 10 g

Systém komunikace Specifikace Bluetooth® verze 2.0 + EDR  
(Enhanced Data Rate)

Výstup Specifikace Bluetooth®, výkonová třída 2

Profily Bluetooth®*1 HSP (Headset Profile) / HFP (Hands-free Profile)

Maximální dosah komunikace Cca. 10 m*2

Doba hovoru Až 6 hodin (režim HQ)*3

Doba v pohotovostním režimu Cca. 7,5 dne (180 hodin)*3

Obsah Bezdrátová sluchátka s mikrofonem (1) / Kabel USB 
(1) / Držák za ucho (1) / Nabíjecí kolébka (1) / 
Instrukční příručka (1)

*1 Profily standardu Bluetooth® udávají účel komunikace Bluetooth® mezi zařízeními.
*2 Skutečný dosah závisí na řadě faktorů, jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem zařízení 

jako mikrovlnné trouby, statická elektřina, citlivost příjmu, výkon antény a použité operační systémy a 
softwarové aplikace. 

*3 Skutečná doba závisí na řadě faktorů, jako je například stav nabití či okolní prostředí.
Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.



ZÁRUKA
Na tento výrobek se vztahuje záruka výrobce stanovená v příručce k systému PS3™ na dobu 
12 měsíců od data zakoupení výrobku. Úplné informace naleznete v příručce k systému PS3™.

Výrobcem tohoto produktu je společnost Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang 
North Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, Čína.
Autorizovaným zástupcem pro záležitosti týkající se elektromagnetické kompatibility a 
bezpečnosti produktu v Evropě je společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Spojené království.
Distribuci v Evropě zajišťuje společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Spojené království.

  

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.
Tento symbol může být použit na bateriích v kombinaci s dalšími chemickými symboly. 
Chemické symboly pro rtuť (Hg) či olovo (Pb) budu uvedeny, pokud baterie obsahuje více než 
0,0005 % rtuti nebo více než 0,004 % olova.
Tento výrobek obsahuje baterii, která je trvale do něj zabudovaná z důvodů bezpečnosti, výkonu 
nebo integrity dat. Baterii by nemělo být nutné vyměňovat po dobu životnosti výrobku a její 
odstranění by mělo být provedeno pouze vyškoleným servisním personálem. Abyste zajistili 
správnou likvidaci baterie, zlikvidujte tento výrobek jako elektrický odpad.

Směrnice R&TTE prohlášení „Informal DoC“
Sony Computer Entertainment Inc. tímto prohlašuje, že tento produkt* je ve shodě se 
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Podrobnosti 
lze získat na následující URL: http://www.eu.playstation.com
* Podrobnosti o čísle modelu jsou uvedeny výše.
V Norsku platí určitá níže uvedená omezení:
Používání tohoto rádiového zařízení není dovoleno v geografické oblasti o poloměru 20 km od 
centra špicberského Ny-Alesundu.
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“ ” and “PlayStation” are registered trademarks, and “ ” is a trademark of Sony Computer 
Entertainment Inc.
“XMB” and “xross media bar” are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc.
“SONY” and “ ” are registered trademarks of Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by  
Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their 
respective owners.
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