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POZNÁMKA: Dálkový ovladač není kompatibilní se systémy série PSP-1000.

Bezpečnostní opatření
•  Než začnete produkt používat, přečtěte si pozorně tuto příručku. Příručku poté uschovejte pro budoucí použití. Přečtěte si také informace v návodu k použití systému 

PSP™ (PlayStation®Portable).
•  Tento produkt je určen výlučně pro použití se systémem PSP™. Nepokoušejte se jej používat s jiným zařízením.
•  Tato sluchátka s mikrofonem musí být připojena k systému PSP™ prostřednictvím dálkového ovladače.

Bezpečnost
•  Nepoužívejte tento produkt při řízení automobilu, jízdě na kole ani provádění jiných aktivit, které vyžadují zrakovou či sluchovou pozornost. Mohlo by dojít k nehodě nebo  

ke zranění.
•  Tento produkt je určen výhradně pro použití při hlasové komunikaci pro systém PSP™.

Používání a manipulace
•  Jakmile při používání tohoto produktu pocítíte nepříjemné nebo bolestivé pocity, okamžitě přestaňte produkt používat. 
•  Nevystavujte tento produkt působení vysokých teplot, vlhkosti nebo přímého slunečního světla.
•  Dbejte na to, aby se tento produkt nedostal do kontaktu s žádnou kapalinou.
•  Uchovávejte tento produkt mimo dosah malých dětí.
•  Nepokládejte na tento produkt těžké předměty.
•  Neházejte s tímto produktem, nenechávejte jej padat, ani ho žádným způsobem fyzicky nepoškozujte.
•  Nedotýkejte se konektorů tohoto produktu ani do nich nevkládejte žádné předměty.

Držák
Mikrofon

Chránič sluchátka

Obsah balení 
•  Sluchátka do uší s 

mikrofonem
•  Dálkový ovladač
•  Chrániče sluchátek  

(2 páry) 

Do systému PSP™

Dálkový ovladač
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•  Nepokoušejte se tento produkt rozebírat ani upravovat.
•  Při používání tohoto produktu se doporučuje omezit hlasitost. Předejdete tak poškození sluchu a nebezpečí, které vyplývá z toho, že nemůžete slyšet okolní zvuky.
•  Neumísťujte na povrch produktu na delší dobu žádné gumové ani vinylové materiály.
•  Po delší době skladování nebo používání může klesat kvalita chráničů sluchátek.
•  K čištění produktu používejte kus jemné suché látky. Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie. Neotírejte produkt čisticími ubrousky napuštěnými chemickými 

látkami. Chcete-li vyčistit chrániče sluchátek, nejprve je sejměte ze sluchátek a poté je vyperte ve slabém roztoku čisticího prostředku.
•  Při nasazování chráničů sluchátek chrániče pevně zamáčkněte do sluchátek, aby byly bezpečně připojeny. Pokud by se chránič sluchátek náhodně odpojil a zůstal ve 

vašem uchu, mohl by způsobit zranění.

Pokyny k použití 
1 Připojte sluchátka s mikrofonem k dálkovému ovladači a poté dálkový ovladač připojte k systému PSP™. 
2 Připevněte držák k oděvu tak, aby se mikrofon nacházel v blízkosti úst.
3 Zjistěte, které sluchátko je levé a které pravé. Levé sluchátko je označeno symbolem L a pravé sluchátko je označeno symbolem R.
4 Sluchátko označené symbolem R má delší kabel. Veďte kabel za hlavou a zasuňte toto sluchátko do pravého ucha.
5 Zasuňte druhé sluchátko do levého ucha.

POZNÁMKA
Pokud jsou sluchátka do uší s mikrofonem a dálkovým ovladačem připojena k systému série PSP-3000, je namísto mikrofonu systému PSP™ automaticky použit mikrofon 
připojený ke sluchátkům. Mikrofon systému PSP™ nebude fungovat, dokud sluchátka s mikrofonem neodpojíte. Jsou-li připojena sluchátka s mikrofonem, používejte pro 
hlasovou konverzaci mikrofon připojený ke sluchátkům, nikoli vestavěný mikrofon systému série PSP-3000.

Technické údaje 
Kabel: 1 m
Konektor: mini konektor (pozlacený)
Hmotnost: přibl. 17 g (bez kabelu)
Teplota provozního prostředí: 5 °C – 35 °C
Vzhled a technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Omezená záruka 
V případech, kdy je na systém PSP™ poskytnuta záruka 1 rok, vztahuje se tato záruka také na tento produkt. Podrobné informace najdete v příručce k systému PSP™ nebo 
je získáte na telefonním čísle střediska služeb zákazníkům pro systém PSP™, které je uvedeno v každé příručce k softwaru systému PSP™.

 Další informace naleznete v příručce k systému PSP™.
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