Σετ κεφαλής με ακουστικό-ψείρα Εγχειρίδιο χρήσης
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Προφυλάξεις
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική
αναφορά. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες για το σύστημα PlayStation Vita.

Ασφάλεια

®

ˎˎ Μην

χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ οδηγείτε αυτοκίνητο ή ποδήλατο ή ασχολείστε με οποιαδήποτε
δραστηριότητα απαιτεί την αμέριστη προσοχή σας. Αν κάνετε κάτι τέτοιο, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ατυχήματα ή τραυματισμό.
ˎˎ Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα παιδιά μπορεί να καταπιούν μικρά εξαρτήματα,
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Χρήση και χειρισμός
ˎˎ Στην

περίπτωση που αυτό το προϊόν προκαλέσει δυσφορία στα αυτιά σας, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
εκθέτετε το προϊόν αυτό σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως.
ˎˎ Μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με οποιαδήποτε υγρά.
ˎˎ Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
ˎˎ Μην στρίβετε το καλώδιο ούτε να το τραβάτε δυνατά.
ˎˎ Μην πετάτε το προϊόν, μην το αφήνετε να πέσει κάτω και μην προκαλείτε οποιοδήποτε φυσικό κραδασμό σε αυτό.
ˎˎ Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν.
ˎˎ Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφευχθεί η φθορά ή ο αποχρωματισμός του εξωτερικού
του προϊόντος.
ˋˋ Σκουπίστε με ένα απαλό, στεγνό πανί.
ˋˋ Μην τοποθετείτε υλικά από ελαστικό ή βινύλιο στην εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
ˋˋ Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα χημικά καθαριστικά. Μην σκουπίζετε με χημικά επεξεργασμένο
πανί καθαρισμού.
ˎˎ Για να καθαρίσετε τα ακουστικά-ψείρες, αποσυνδέστε τα από τα ακουστικά και πλύντε τα με το χέρι,
χρησιμοποιώντας ήπιο σαπούνι. Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε πολύ καλά τα ακουστικά-ψείρες πριν τα
χρησιμοποιήσετε.
ˎˎ Μην

B

Προς το βύσμα
σετ κεφαλής

Αλλαγή των ακουστικών-ψειρών
Το σετ κεφαλής είναι εξοπλισμένο με ακουστικά-ψείρες μεσαίου μεγέθους. Αν τα ακουστικάψείρες δεν ταιριάζουν στα αυτιά σας, αντικαταστήστε τα με τα ακουστικά-ψείρες μικρού ή
μεγάλου μεγέθους που περιλαμβάνονται. Περιστρέψτε και τραβήξτε τα ακουστικά-ψείρες για
να τα αφαιρέσετε (Εικόνα ).
Διακόπτης MIC MUTE

Υπόδειξη
Όταν τοποθετείτε τα ακουστικά-ψείρες, συνδέστε τα σταθερά για να μην χαλαρώσουν κατά
τη χρήση.

Μικρόφωνο

Τρόπος χρήσης του σετ κεφαλής με ακουστικά-ψείρες
Συνδέστε το σετ κεφαλής με ακουστικά-ψείρες με το σύστημα PS Vita όπως απεικονίζεται
στην Εικόνα . Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, θέσετε το διακόπτη MIC MUTE στη
θέση ON.

Υπόδειξη
Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του μικροφώνου με λογισμικό, ανατρέξτε στις οδηγίες
που παρέχονται με το λογισμικό.

Προδιαγραφές
Καλώδιο

1,2 μ

Βύσμα

Επιχρυσωμένο μικρό βύσμα 4 ακροδεκτών

Βάρος

Περίπου 15 g (περιλαμβάνοντας το καλώδιο)

Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας

5°C - 35°C

Μικρόφωνο

Ακουστικά

Τύπος

Τύπου πυκνωτή ηλεκτρίτη

Κατευθυντικά χαρακτηριστικά

Πανκατευθυντικό

Ευαισθησία εισόδου

–42 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Τύπος

Δυναμικό στιλ

Μονάδα κίνησης

Διάμετρος 10 mm

Μέγιστη είσοδος ισχύος

60 mW*

Σύνθετη αντίσταση

16 Ω

Ευαισθησία

99 dB/mW

Απόκριση συχνότητας

20 Hz-20 kHz

Όταν βλέπετε ένα από αυτά τα σύμβολα σε οποιαδήποτε από τα ηλεκτρικά προϊόντα, μπαταρίες ή συσκευασίες
μας, δείχνει ότι το σχετικό ηλεκτρικό προϊόν ή μπαταρία δεν πρέπει να διατίθεται ως γενικό οικιακό απόβλητο
στην Ευρώπη. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας,
παρακαλούμε να τα διαθέτετε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις διάθεσης του
ηλεκτρικού εξοπλισμού/μπαταριών. Με αυτές τις ενέργειες, θα βοηθήσετε να συντηρήσετε τους φυσικούς
πόρους και να βελτιώσετε τα πρότυπα της προστασίας του περιβάλλοντος στην επεξεργασία και τη διάθεση
των ηλεκτρικών αποβλήτων.

* Αυτή είναι η μετρούμενη τιμή που βασίζεται στο πρότυπο IEC (International Electrotechnical Commission).

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Αυτό το προϊόν καλύπτεται για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς σύμφωνα με την εγγύηση του
κατασκευαστή. Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην εγγύηση που παρέχεται στη συσκευασία PS Vita.
Ο κατασκευαστής του παρόντος προϊόντος είναι η Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan (Ιαπωνία).
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για ΗΜΣ και ασφάλεια προϊόντος στην Ευρώπη είναι η Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Γερμανία).
Τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough
Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).
Το προϊόν αυτό μπορεί να εμπίπτει στην εθνική νομοθεσία σχετικά με τον έλεγχο εξαγωγών. Πρέπει να τηρείτε
απολύτως τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας και όλων των λοιπών εφαρμοζόμενων νόμων κάθε
δικαιοδοσίας σε σχέση με αυτό το προϊόν.
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