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VAROVÁNÍ
Abyste zabránili případnému poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobého
poslechu při vysokých hlasitostech.



Upozornění
Než tento produkt začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto instrukční příručku. 
Přečtěte si také pokyny k používání systému PlayStation®3. Veškerou dokumentaci si 
uschovejte pro budoucí potřebu.

Bezpečnost
 ˎ Dodržujte všechny pokyny, opatření a varování.
 ˎ NEBEZPEČÍ VDECHNUTÍ - Obsahuje malé části. Uchovávejte mimo dosah 
malých dětí.

Používání a manipulace
 ˎ Přestaňte systém používat hned, jak se při používání bezdrátových stereo sluchátek 
s mikrofonem začnete cítit unavení nebo vnímáte nepohodlí nebo bolest hlavy. 
Pokud tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.

 ˎ Vibrační funkce bezdrátových stereo sluchátek s mikrofonem může dráždit 
poranění. Pokud máte poraněné či nemocné kosti, klouby či svaly na hlavě, potom 
vibrační funkci nepoužívejte.

 ˎ Vyhýbejte se příliš dlouhému používání bezdrátových stereo sluchátek 
s mikrofonem. Přerušujte používání přibližně v 30minutových intervalech.

 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 Pokud cítíte, že sluchátka s mikrofonem dráždí vaši pokožku, okamžitě je přestaňte 
používat.

 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.

POZNÁMKA:
Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiové frekvence a není-li 
instalováno a používáno v souladu s těmito pokyny, může způsobit škodlivé 
interference v rádiových spojeních. Nelze ovšem zaručit, že při určitých instalacích 
nedojde k interferenci. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé interference v příjmu 
rádiového či televizního vysílání, které lze potvrdit vypnutím a zapnutím zařízení, 
doporučujeme uživateli, aby se pokusil interferenci spravit jedním z následujících 
způsobů: 

 ˋ Přesměrujte nebo přemístěte anténu.
 ˋ Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 ˋ Připojte zařízení k zásuvce v jiném elektrickém obvodu, než ve kterém je 

zapojen přijímač.
 ˋ Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým nebo televizním technikem.

Názvy součástí a funkcí

Přední strana

Náhlavní pásek
Posuňte náhlavní pásek a nastavte ho 
tak, aby vám přiléhal k hlavě.

Tlačítko VSS (Virtual Surround Sound) 
ON/OFF
Stiskněte a přidržte na jednu sekundu a 
déle: Zapne a vypne efekt virtual 
surround sound. Podle výchozího 
nastavení je zvuk VSS zapnutý.

Posuvník MIXER
Upravuje relativní hlasitost chatu a 
zvuku hry.

Vypínač POWER

Kontrolka stavu

Ryska L

Mikrofon
Udržujte pravý reproduktor stranou od 
mikrofonu na levé straně, aby 
nedocházelo ke zpětné vazbě (pískání).



Zadní strana

Posuvník BassImpact™
Funkce BassImpact™ převádí basové 
zvuky o nízké frekvenci do pulzů kolem 
náušníků. Funkci BassImpact™ zcela 
vypnete posunováním posuvníku 
BassImpact™ do polohy OFF (Vypnuto), 
dokud nezaklapne.

Posuvník VOLUME
Upravuje hlasitost 
sluchátek s mikrofonem.

Tlačítko MIC MUTE
 ˎ Stisknutím zapnete a vypnete funkci 
MIC MUTE.

 ˎ Podržte tlačítko MIC MUTE, dokud se 
neozve pípnutí: Přepínejte hlasitost 
zpětného odposlechu mezi vysokou a 
střední nebo ho vypněte.

  Zpětný odposlech je funkce 
umožňující ve sluchátkách 
s mikrofonem slyšet vlastní hlas. 
U tohoto modelu není možné nastavit 
hlasitost zpětného odposlechu na 
obrazovce systému PS3™. 
Pokud je funkce MIC MUTE zapnutá, 
zpětný odposlech je vypnutý.

Tlačítko MODE

Ryska R

Spodní strana

Konektor USB
Připojením k podporovanému zařízení 
USB sluchátka s mikrofonem dobijete.
(Kabel typ A – mini-B USB se prodává 
samostatně.)

Zástrčka vstup/výstup audio
Po připojení přiloženého kabelu audio 
pro použití s mobilními zařízeními ke 
sluchátkům s mikrofonem se funkce 
bezdrátového připojení vypne.



Bezdrátový adaptér

Zástrčka IN (vstup audio)

Tlačítko reset

Kontrolka stavu

Použití sluchátek s mikrofonem se systémem PS3™

Kompatibilní se systémem PS3™ s verzí softwaru 4.20 nebo novější. Se 
systémem PS3™ nelze používat více sluchátek s mikrofonem najednou.

1 Vložte bezdrátový adaptér do konektoru USB.

2 Posuňte vypínač POWER na sluchátkách s mikrofonem do polohy 

ON (Zapnuto).

Ukazatel stavu
Při použití sluchátek s mikrofonem se systémem PS3™ je v pravém horním 
rohu obrazovky zobrazena následující informace o stavu:

Zobrazeno při nastavení možnosti [Stereo Headset Audio 
Extension] (Rozšíření zvuku na stereo sluchátka s mikrofonem) 
na [On] (Zapnuto)*

Zobrazeno při zapnuté funkci Virtual Surround 

Zobrazuje úrovně hlasitosti.

Zobrazeno při vypnutém mikrofonu.

Zobrazuje úroveň nabití baterie.

* Rozšíření audio stereo sluchátek s mikrofonem představuje nastavení systému, 
které ovládá typ výstupu audio do bezdrátových stereo sluchátek s mikrofonem.  
Je dostupné pouze při zasunutém bezdrátovém adaptéru.



Výběr výstupu audio
S bezdrátovými stereo sluchátky s mikrofonem můžete poslouchat audio 
na systému PS3™ včetně hudby, videa a her se zvukem Virtual Surround 
Sound.

 ˋ Je možné poslouchat zároveň zvuk hry a zvuk chatu. K nastavení 
relativní hlasitosti zvuku hry a zvuku chatu se používá posuvník 
MIXER .

 ˋ Je možné změnit výstup zvuku do sluchátek s mikrofonem tak, že bude 
slyšet jen zvuk chatu.

Chcete-li změnit výstup zvuku a povolit/zakázat tlačítko VIRTUAL 
SURROUND ON/OFF a posuvník mixáže, vyberte možnost  
(Settings-Nastavení)   (Accessory Settings-Nastavení příslušenství) 

 [Stereo Headset Audio Extension-Rozšíření zvuku na stereo sluchátka 
s mikrofonem].

Rozšíření 
zvuku na 
stereo 
sluchátka s 
mikrofonem

Výstup zvuku 
bezdrátových 
sluchátek s 
mikrofonem

Tlačítko 
VIRTUAL 
SURROUND 
ON/OFF

Posuvník 
mixáže

Zapnuto Veškeré zvuky Povoleno Povolen

Vypnuto Pouze zvuk 
chatu Zakázáno Zakázán

Bezdrátový poslech zvuku televize
Pomocí sluchátek s mikrofonem je možné bezdrátově poslouchat zvuk 
z televizoru. Pokud připojíte pomocí kabelu audio (dodává se s tímto 
výrobkem) výstup zvuku z televize (sluchátkový konektor) a bezdrátový 
adaptér, zvuk se přepne.

Kabel audio



Tipy
 ˎ Sluchátka s mikrofonem je možné použít s libovolným televizorem či 
monitorem, které mají sluchátkový konektor.

 ˎ Zvuk ze zdroje zvuku USB nevychází, pokud je přiložený kabel audio 
připojen k bezdrátovému adaptéru. Pokud chcete poslouchat zvuk ze 
zdroje zvuku USB, vytáhněte kabel audio z bezdrátového adaptéru.

 ˎ Bezdrátový adaptér je třeba připojit k napájenému portu USB, například 
na systému PS3™ nebo k portu USB televizoru (je-li k dispozici).

Používání sluchátek s mikrofonem s počítačem

Sluchátka s mikrofonem je možné používat s počítačem (se systémem 
Windows® nebo Mac OS), který má konektor USB. Zasuňte
bezdrátový adaptér do konektoru USB na počítači, který chcete používat, 
a poté zapněte sluchátka s mikrofonem.
Další pokyny k použití sluchátek s mikrofonem se systémy Windows® 
nebo Mac OS naleznete na webu eu.playstation.com/ps3/support.

Tipy
 ˎ Není zaručena funkčnost sluchátek s mikrofonem s každým počítačem 
opatřeným konektorem USB.

 ˎ Tlačítko VSS (Virtual Surround Sound) ON/OFF a posuvník MIXER je 
možné použít, pouze pokud jsou sluchátka s mikrofonem připojená 
k systému PS3™.

Použití s přenosným zařízením

Přiložený kabel audio je možné použít k připojení sluchátek 
s mikrofonem ke sluchátkovému konektoru přenosných zařízení, 
například systému PlayStation®Vita, což umožní poslech a použití funkce 
hlasové konverzace.



Poznámky
 ˎ Po připojení přiloženého kabelu audio ke sluchátkům s mikrofonem 
není možné používat tlačítko VSS (Virtual Surround Sound) ON/OFF a 
posuvník MIXER.

 ˎ Hlasitost výstupu se liší podle přenosného zařízení, které je připojeno. 
Hlasitost podle potřeby upravte.

 ˎ Můžete použít přibalený stereofonní audiokabel, připojit sluchátka 
k mobilnímu zařízení a poslouchat zvukový obsah nebo hovor na telefonu. 

 ˋ Pokud neslyšíte zvukový obsah s použitím kabelu připojeného 
k mobilnímu zařízení, vypnutím sluchátek zajistíte funkčnost. 

 ˋ Vaše zařízení může vyžadovat standardní stereofonní audiokabel 
(prodáván samostatně) pro poslech zvukového obsahu se sluchátky. 
Mějte na mysli, že standardní audiokabely nepodporují hlasovou 
komunikaci. 

 ˋ Tento produkt není kompatibilní se všemi mobilními zařízeními. 
Některé funkce nemusí fungovat na všech mobilních zařízeních. 
Více informací o kompatibilitě mobilního zařízení naleznete na 
webu eu.playstation.com/ps3/support

Nabíjení sluchátek s mikrofonem

Pokud je baterie již téměř vybitá, bude červeně blikat kontrolka stavu a 
ozve se pípnutí. Dobijte baterii připojením sluchátek s mikrofonem 
k podporovanému zařízení USB, například k počítači. Během dobíjení 
baterie kontrolka stavu svítí červeně. Kontrolka stavu zhasne, až bude 
baterie plně nabitá.

Tipy
 ˎ Zbývající nabití baterie je možné zkontrolovat na obrazovce systému 
PS3™.

 ˎ Pokud zařízení USB nebo rozbočovač USB neposkytují dostatek energie, 
nemusí se nabití baterie podařit. Zkuste připojit sluchátka s mikrofonem 
k jinému zařízení USB nebo k jinému konektoru USB na zařízení. 

 ˎ Nabíjení zcela vybité baterie trvá přibližně 3,5 hodiny.
 ˎ Při nízké úrovni nabití baterie sluchátka s mikrofonem během připojení 
a příjmu zvukového signálu pípnou.

 ˎ Doporučuje se nabíjet baterii v prostředí s teplotou 10 °C až 30 °C. 
Nabíjení v jiném prostředí nemusí být plně účinné.

 ˎ Pokud nebudete bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem po delší 
dobu používat, doporučuje se je alespoň jednou ročně plně nabít, abyste 
pomohli zachovat plnou funkčnost baterie.



Indikace na ukazateli stavu

Sluchátka s mikrofonem

Barva 
ukazatele

Blikání Stav sluchátek 
s mikrofonem

Modrá Nepřerušovaně V provozu
Opakovaně jednou 
blikne

Režim párování

Opakovaně dvakrát 
blikne

Pohotovostní režim připojení

Červená Nepřerušovaně Nabíjení
Fialová Nepřerušovaně Vypnutý vstup mikrofonu
Světle zelená Nepřerušovaně Analogový vstup (výstup) 

zvuku
Oranžová Nepřerušovaně Probíhá aktualizace 

systémového softwaru

Bezdrátový adaptér

Barva 
ukazatele

Blikání Stav sluchátek 
s mikrofonem

Modrá / 
Světle  
zelená *

Nepřerušovaně Používá se
Opakovaně jedno 
bliknutí

Režim párování

Opakovaně dvojité 
bliknutí

Pohotovostní režim připojení

* Pokud je k bezdrátovému adaptéru připojen přiložený kabel audio.



Přepínání mezi režimy

Pro přehrávání specifického obsahu je možné zvolit příslušný režim. 
Každý režim byl optimalizován tak, aby přinášel odlišný efekt 
BassImpact™, což zvyšuje celkový zážitek ze zvuku. Mezi režimy se 
přepíná stisknutím tlačítka MODE. Při každém přepnutí mezi režimy 
uslyšíte hlasové potvrzení. Další pokyny naleznete na adrese visit  
eu.playstation.com/ps3/support.

Režim Vlastnosti Hlasová zpráva

Hra Efekt BassImpact™ 
optimalizovaný na intenzitu 
herního zážitku. 

"Game"

Hudba Efekt BassImpact™ 
optimalizovaný pro hudbu.

"Music"

Film Efekt BassImpact™ 
optimalizovaný pro filmy.

"Movie"

Střílečka Efekt BassImpact™ vám umožní 
vnímat kroky nepřátel kolem 
vás a posiluje zvuky výbuchů a 
střelby.

"Shooter"

Bojová Efekt BassImpact™ vám umožní 
vnímat dopady ran a kopů 
během boje. V efektech 
BassImpact™ se odráží síla 
zásahů.

"Fighting"

Závodní Efekt BassImpact™ vám umožní 
vnímat zvuky motorů soupeřů 
kolem vás a zdůrazňuje efekty 
zrychlení, nehod a nárazů.

"Racing"

Tipy
 ˎ Přidržením tlačítka MODE se vrátíte do výchozího režimu (Hra).
 ˎ Pohodlného používání sluchátek s mikrofonem dosáhnete 
rovnoměrným nastavením levé a pravé strany náhlavního pásku.

 ˎ U režimů Hra, Hudba a Film mění posuvník BassImpact™ sílu 
vnímaného efektu BassImpact™. U ostatních režimů se posuvník 
BassImpact™ používá k optimalizaci efektu BassImpact™ pro dané žánry. 
Nastavte posuvník BassImpact™ tak, aby vyhovoval vašemu osobnímu 
zážitku ze zvuku v jednotlivých režimech.



Resetování sluchátek s mikrofonem

Pokud sluchátka s mikrofonem nereagují na ovládání, následujícím 
postupem je resetujte:

1 Připojte bezdrátový adaptér k systému PS3™ a vložte malý 
špendlík nebo podobný nástroj do dírky tlačítka reset a stiskněte 
jej po dobu alespoň 1 sekundy.

Tlačítko reset

2 Podržte tlačítko MIC MUTE, tlačítko MODE, tlačítko VSS (Virtual 
Surround Sound) ON/OFF na sluchátkách a poté posuňte 
přepínač POWER do polohy ON.



Technické údaje

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

Kapacita baterie 925 mAh

Provozní teplota prostředí 5 °C – 35 °C

Rozměry (š/v/h) Bezdrátová sluchátka s mikrofonem:  
Cca. 183 × 182 × 90 mm
Bezdrátový adaptér:  
Cca. 17,4 × 8,6 × 67,4 mm

Hmotnost Bezdrátová sluchátka s mikrofonem:  
Cca. 320 g
Bezdrátový adaptér: Cca. 7 g

Systém komunikace Radiové vlny 2,4 GHz

Maximální dosah komunikace Cca. 10 m*1

Doba používání při plném nabití Прибл. 4,0 hodin (hudba s efektem 
BassImpact™)*2

Прибл. 6,0 hodin (pouze hudba)*2

Obsah Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem (1) /
Kabel audio 1,2 m (1) /
Bezdrátový adaptér (1) /
Uživatelská příručka (1)

*1 Skutečný dosah komunikace ovlivňuje řada faktorů, například překážky mezi 
sluchátky s mikrofonem a bezdrátovým adaptérem, magnetická pole elektronických 
zařízení (například mikrovlnné trouby), statická elektřina, výkon antény a 
používaný operační systém a softwarové aplikace. V závislosti na provozním 
prostředí může být příjem přerušován.

*2 Skutečná doba použití závisí na řadě faktorů, jako je úroveň nabití baterií a 
okolní teplota.

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Export, obchodování či komerční využití tohoto produktu, jakož i jeho pronájem či 
leasing jsou zakázány v maximálním rozsahu přípustném zákony.



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™.

Tato bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem pro systém PlayStation®3 přinášejí 
dynamický zvuk pro vaši zábavu. Vezměte na vědomí, že bezdrátové produkty mohou 
být ovlivněny přítomností jiných bezdrátových zařízení v blízkosti. Pokud vaše 
bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem nefungují podle očekávání, před jejich 
vrácením prodejci nás prosím kontaktujte. Podrobnosti najdete na adrese  
eu.playstation.com/support.

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 dalších 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.
Tento výrobek je určen k používání v následujících zemích: Belgie, Bulharsko,  
Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, 
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, 
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.
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" ", "PlayStation" and " " are registered trademarks of Sony Computer 
Entertainment Inc.

"SONY" and " " are registered trademarks of Sony Corporation.
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