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Προφυλάξεις
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική 
χρήση. Επίσης, ανατρέξτε στις οδηγίες για το σύστημα PlayStation®3 σας.

Ασφάλεια
 ˎ Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις οδηγίες.
 ˎ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – Μικρά εξαρτήματα. Φυλάξτε μακριά από μικρά παιδιά.

Χρήση και χειρισμός
 ˎ Μπορεί να προκύψει μόνιμη βαρηκοΐα αν χρησιμοποιηθεί το σετ κεφαλής με υψηλή ένταση του ήχου. Να 
ρυθμίζετε την ένταση του ήχου σε ασφαλές επίπεδο. Με την πάροδο του χρόνου, συνηθίζετε στην υψηλότερη 
ένταση του ήχου και, ενώ εσείς μπορεί να πιστεύετε ότι ακούγεται κανονικά, αυτή η ένταση του ήχου να είναι 
επιβλαβής για την ακοή σας. Εάν αντιμετωπίσετε κουδούνισμα στα αυτιά σας ή καταπνιγμένη ομιλία, 
σταματήστε την ακρόαση και πηγαίνετε για εξέταση της ακοής σας. Όσο υψηλότερη είναι η ένταση του ήχου 
τόσο συντομότερα μπορεί να επηρεαστεί η ακοή σας. Για την προστασία της ακοής σας:

 ˋ Περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το σετ κεφαλής με υψηλή ένταση.
 ˋ Μην αυξάνετε την ένταση, ώστε να αποκλείσετε ένα θορυβώδες περιβάλλον.
 ˋ Μειώστε την ένταση, εάν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ανθρώπους που μιλούν κοντά σας.

 ˎ Μην εκθέτετε το σετ κεφαλής σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά επίπεδα υγρασίας ή σε άμεσο ηλιακό φως.
 ˎ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο σετ κεφαλής.
 ˎ Μην αφήνετε υγρό ή μικρά σωματίδια να εισχωρήσουν στο σετ κεφαλής.
 ˎ Μην πετάτε το σετ κεφαλής, μην το αφήνετε να πέσει κάτω και μην προκαλείτε οποιοδήποτε φυσικό 
κραδασμό σε αυτό.

 ˎ Μην τοποθετείτε υλικά από ελαστικό ή βινύλιο στην εξωτερική επιφάνεια του σετ κεφαλής για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα.

 ˎ Για τον καθαρισμό του σετ κεφαλής, χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή 
άλλα χημικά καθαριστικά. Μην σκουπίζετε με χημικά επεξεργασμένο πανί καθαρισμού.

 ˎ Μην αποσυναρμολογήσετε το σετ κεφαλής και μην τοποθετείτε οτιδήποτε στο εσωτερικό του επειδή κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα ή να προκληθεί τραυματισμός σε εσάς.

 ˎ Τηρήστε όλες τις πινακίδες και οδηγίες που απαιτούν την απενεργοποίηση ηλεκτρικών συσκευών ή 
ραδιοεξοπλισμού σε καθορισμένες περιοχές, όπως πρατήρια καυσίμων, νοσοκομεία, περιοχές ανατινάξεων, 
δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες ή αεροσκάφη.

 ˎ Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού 
εγκαύματος σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού. Μην αποσυναρμολογείτε, μη θερμαίνετε σε θερμοκρασία 
υψηλότερη από 60°C / 140°F και μην αποτεφρώνετε.

Καταχώρηση (ζευγοποίηση) με το σύστημα PS3™
Όταν συνδέετε το σετ κεφαλής με το σύστημα PS3™ χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο 
USB, η διαδικασία ζευγοποίησης ολοκληρώνεται αυτόματα. Η ένδειξη κατάστασης στο σετ 
κεφαλής ανάβει συνεχόμενα με μοβ χρώμα για περίπου δύο δευτερόλεπτα για να υποδείξει ότι 
το σετ κεφαλής και το σύστημα PS3™ έχουν ζευγοποιηθεί. Αφού ζευγοποιηθούν οι συσκευές, ως 
όνομα συσκευής θα εμφανιστεί [Wireless Headset] (Ασύρματο σετ κεφαλής) όταν επιλέγετε  
[Settings (Ρυθμίσεις)]   [Accessory Settings (Ρυθμίσεις αξεσουάρ)]  [Manage Bluetooth® Devices] (Διαχείριση συσκευών Bluetooth®) στο σύστημα PS3™.

Σημείωση
Για να χρησιμοποιήσετε το σετ κεφαλής με το σύστημα PS3™, η έκδοση του λογισμικού του 
συστήματος PS3™ πρέπει να 3.50 ή νεότερη. Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του 
λογισμικού συστήματος εάν επιλέξετε  [Settings (Ρυθμίσεις)]   [System Settings 
(Ρυθμίσεις συστήματος)]  [System Information] (Πληροφορίες συστήματος).



Καλώδιο USB (παρέχεται)

Υποδείξεις

 ˎ Είναι δυνατό να ζευγοποιήσετε το σετ κεφαλής και ενώ είναι συνδεδεμένο στην παρεχόμενη 
βάση φόρτισης.

Καλώδιο USB (παρέχεται)

Προς το σύστημα PS3™

 ˎ Όταν το σετ κεφαλής ζευγοποιηθεί με το σύστημα PS3™, μπορείτε να επιλέξετε μόνο [3] ή 
[Off] (Απενεργοποίηση) από τις ρυθμίσεις [Microphone Level] (Επίπεδο μικροφώνου) στο  

 [Settings (Ρυθμίσεις)]   [Accessory Settings (Ρυθμίσεις αξεσουάρ)]  [Audio Device 
Settings] (Ρυθμίσεις συσκευής ήχου).

Καταχώρηση (ζευγοποίηση) του σετ κεφαλής με άλλες συσκευές 
Bluetooth®

Μπορείτε να ζευγοποιήσετε το σετ κεφαλής με έως επτά συσκευές Bluetooth® εκτός από το 
σύστημα PS3™. Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής Bluetooth®, ανατρέξτε 
στις οδηγίες που παρέχονται με τη συσκευή.
Καταχώρηση (ζευγοποίηση) του σετ κεφαλής με κινητό τηλέφωνο Bluetooth®
Για να ζευγοποιήσετε το σετ κεφαλής με κινητό τηλέφωνο Bluetooth®, διεξάγετε τα  
ακόλουθα βήματα.
1 Ενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνο.

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί POWER (ισχύς) στο σετ κεφαλής μέχρι να 
αναβοσβήνει η ένδειξη κατάστασης με κόκκινο και μπλε χρώμα εναλλάξ, 
υποδεικνύοντας ότι το σετ κεφαλής βρίσκεται σε λειτουργία ζευγοποίησης.

3 Ξεκινήστε τη σύνδεση Bluetooth® στο κινητό τηλέφωνο.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με το κινητό τηλέφωνο. 
Εάν η συσκευή σάς ζητήσει κωδικό PIN ή κλειδί πρόσβασης, εισάγετε [0000]. 
Το σετ κεφαλής εμφανίζεται ως [Wireless Headset] (Ασύρματο σετ κεφαλής) στη συσκευή 
Bluetooth®. Εάν δεν εμφανιστεί αυτή η ένδειξη, δοκιμάστε να ζευγοποιήσετε ξανά τις συσκευές, 
ξεκινώντας με το βήμα 1. 
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του σετ κεφαλής για απάντηση σε κλήσεις, ανατρέξτε 
στην παράγραφο «Χρήση του σετ κεφαλής».



Υποδείξεις

 ˎ Δεν υπάρχει εγγύηση ότι αυτό το προϊόν μπορεί να ζευγοποιηθεί με όλες τις συσκευές που 
είναι συμβατές με Bluetooth®. Για να ζευγοποιήσετε το σετ κεφαλής, η συσκευή Bluetooth® πρέπει να υποστηρίζει το ίδιο προφίλ Bluetooth® με το σετ κεφαλής.

 ˎ Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε καλώδιο USB για να ζευγοποιήσετε το σετ κεφαλής με 
συσκευή Bluetooth® διαφορετική από το σύστημα PS3™.

Ρυθμίσεις προτεραιότητας για συνδέσεις Bluetooth®
Όταν ενεργοποιείτε το σετ κεφαλής, θα διεξάγει αυτόματα αναζήτηση για το σύστημα PS3™ με 
το οποίο έχει ζευγοποιηθεί και μετά θα συνδεθεί αυτόματα με αυτό.

Εάν πατήσετε το κουμπί τηλεφώνου στο σετ κεφαλής αφού ενεργοποιηθεί και πριν συνδεθεί  
με το σύστημα PS3™, το σετ κεφαλής θα διεξάγει αναζήτηση για συσκευή Bluetooth® (διαφορετική από το σύστημα PS3™) με την οποία το σετ κεφαλής είχε δημιουργήσει σύνδεση 
στο παρελθόν και μετά θα συνδεθεί με αυτή.

Υπόδειξη

Εάν το σετ κεφαλής δεν είναι δυνατό να συνδεθεί με το ζευγοποιημένο σύστημα PS3™, πατήστε 
το κουμπί POWER (ισχύς) για να ενεργοποιήσετε το σετ κεφαλής ώστε να κάνει ξανά 
αναζήτηση για το σύστημα PS3™.

Φόρτιση του σετ κεφαλής
Μπορείτε να φορτίσετε το σετ κεφαλής εάν το συνδέσετε στην υποστηριζόμενη συσκευή USB 
μέσω καλωδίου USB ή στη βάση φόρτισης. Κατά τη φόρτιση, ανάβει η ένδειξη κατάστασης με 
σταθερό κόκκινο χρώμα.
Έλεγχος της υπόλοιπης φόρτισης μπαταρίας
Εάν πατήσετε το κουμπί POWER (ισχύς) δύο φορές ενώ το σετ κεφαλής είναι ενεργοποιημένο, 
η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει σταθερά με κόκκινο χρώμα. Μπορείτε να ελέγξετε την 
ποσότητα της εναπομείνουσας φόρτισης μπαταρίας εάν μετρήσετε τον αριθμό των φορών που 
αναβοσβήνει η ένδειξη κατάστασης.

Ένδειξη (κόκκινη) Εναπομένουσα φόρτιση μπαταρίας

Αναβοσβήνει τρεις φορές: Πλήρης
Αναβοσβήνει δύο φορές: Μεσαία
Αναβοσβήνει μία φορά σύντομα 
και μετά αναβοσβήνει μία φορά 
παρατεταμένα:

Χαμηλή (απαιτείται φόρτιση)

Υποδείξεις

 ˎ Το σετ κεφαλής δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί ενώ το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο. 
Όταν το σετ κεφαλής είναι συνδεδεμένο χρησιμοποιώντας τη βάση φόρτισης, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί POWER (ισχύς) για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να 
ενεργοποιήσετε το σετ κεφαλής.

 ˎ Η φόρτιση διαρκεί περίπου 3 ώρες όταν αρχίζει χωρίς καθόλου φόρτιση μπαταρίας.
 ˎ Κατά τη λειτουργία, το σετ κεφαλής παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) όταν η 
εναπομένουσα φόρτιση μπαταρίας είναι χαμηλή.



 ˎ Διεξάγετε τη φόρτιση σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασιακή περιοχή κυμαίνεται από 10°C έως 
30°C (50°F έως 86°F). Η φόρτιση μπορεί να μην είναι τόσο αποδοτική όταν διεξάγεται σε 
άλλα περιβάλλοντα.

 ˎ Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο σετ κεφαλής για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα, συνιστάται να το φορτίζετε πλήρως τουλάχιστον μία φορά το χρόνο προκείμενου 
να διατηρηθεί η λειτουργικότητα της μπαταρίας.

Χρήση του σετ κεφαλής

Λειτουργία Χειρισμός και κατάσταση

Ενεργοποίηση του σετ κεφαλής

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί POWER (ισχύς) για 
περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο. 
Το σετ κεφαλής παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) 
και η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. 
Το σετ κεφαλής θα συνδεθεί μετά με το ζευγοποιημένο 
σύστημα PS3™.

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου  
που είναι ζευγοποιημένο με το  
σετ κεφαλής.

Ενεργοποιήστε το σετ κεφαλής και μετά πατήστε το 
κουμπί τηλεφώνου.

Απενεργοποίηση του σετ κεφαλής

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί POWER (ισχύς) για 
περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο. 
Το σετ κεφαλής παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) 
και η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 
για περίπου δύο δευτερόλεπτα και μετά σταματάει.

Ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση του μικροφώνου

Πατήστε σύντομα το κουμπί MIC MUTING (σίγαση 
μικροφώνου). 
Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με μοβ χρώμα ενώ 
το μικρόφωνο δεν χρησιμοποιείται ενεργά.

Ρύθμιση της έντασης ήχου Πατήστε το κουμπί + έντασης ήχου ή το κουμπί – 
έντασης ήχου.

Επαναφορά του σετ κεφαλής

Εισάγετε μια μικρή βελόνα ή παρόμοιο αντικείμενο μέσα 
στην οπή για το κουμπί RESET (επαναφορά) και σπρώξτε 
για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο. 
Γίνεται επανεκκίνηση του σετ κεφαλής. Οι ρυθμίσεις 
χρήστη και οι πληροφορίες ζευγοποίησης διατηρούνται.

Επαναφορά προεπιλεγμένων 
ρυθμίσεων

Ενώ το σετ κεφαλής είναι απενεργοποιημένο, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί τηλεφώνου, το κουμπί MIC 
MUTING (σίγαση μικροφώνου) και το κουμπί POWER 
(ισχύς) για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα. 
Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με μοβ χρώμα. 
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις κατασκευαστή (όπως η 
ένταση ήχου) επαναφέρονται στο σετ κεφαλής. 
Διαγράφονται όλες οι πληροφορίες ζευγοποίησης.



Όταν το σετ 
κεφαλής είναι 
συνδεδεμένο με 
κινητό τηλέφωνο

Κατάσταση του 
κινητού τηλεφώνου Χειρισμός

Απάντηση κλήσης
Λήψη

Πατήστε σύντομα το κουμπί τηλεφώνου.

Απόρριψη κλήσης Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τηλεφώνου 
για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Τερματισμός κλήσης

Κατά τη διάρκεια 
κλήσης

Πατήστε σύντομα το κουμπί τηλεφώνου.
Μεταφορά κλήσης 
από το σετ κεφαλής 
στο τηλέφωνο / 
Μεταφορά κλήσης 
από το τηλέφωνο στο 
σετ κεφαλής

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 
τηλεφώνου για περισσότερο από ένα 
δευτερόλεπτο.

Επανεπιλογή αριθμού Σε κατάσταση 
αναμονής

Πατήστε σύντομα το κουμπί τηλεφώνου δύο 
φορές.

Υποδείξεις

 ˎ Αποσυνδέστε το καλώδιο USB όταν χρησιμοποιείτε το σετ κεφαλής.
 ˎ Το σετ κεφαλής δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί ενώ είναι συνδεδεμένο ένα καλώδιο USB. 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σετ κεφαλής όταν είναι συνδεδεμένο χρησιμοποιώντας τη 
βάση φόρτισης.

 ˎ Πρέπει πρώτα να ζευγοποιήσετε το σετ κεφαλής με κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει 
σύνδεση Bluetooth® για να είναι δυνατή η χρήση των δυνατοτήτων του κινητού τηλεφώνου.

 ˎ Αφού το σετ κεφαλής ζευγοποιηθεί με το σύστημα PS3™, η ζευγοποίηση δεν ακυρώνεται 
ακόμη και αν απενεργοποιήσετε το σετ κεφαλής ή το σύστημα PS3™. 

Ένδειξη κατάστασης

Χρώμα 
ένδειξης Μοτίβο αναβοσβήματος Κατάσταση σετ κεφαλής

Κόκκινο και 
μπλε

Αναβοσβήνει εναλλάξ και γρήγορα Σε λειτουργία ζευγοποίησης

Αναβοσβήνει εναλλάξ και αργά

Μπλε μία φορά, κόκκινο μία φορά: 
Συνδεδεμένο ενώ είναι 
προσαρτημένο στη βάση φόρτισης 
(δεν χρησιμοποιείται)*
Μπλε δύο φορές, κόκκινο μία φορά: 
Συνδεδεμένο ενώ είναι 
προσαρτημένο στη βάση φόρτισης 
(χρησιμοποιείται)*



Χρώμα 
ένδειξης Μοτίβο αναβοσβήματος Κατάσταση σετ κεφαλής

Μπλε

Αναβοσβήνει Συνδεδεμένο με συσκευή που 
υποστηρίζει Bluetooth®

Αναβοσβήνει γρήγορα Σε αναμονή για σύνδεση
Αναβοσβήνει μία φορά 
επανειλημμένα και αργά Συνδεδεμένο (δεν χρησιμοποιείται)

Αναβοσβήνει δύο φορές 
επανειλημμένα και αργά Συνδεδεμένο (χρησιμοποιείται)

Αναβοσβήνει δύο φορές 
επανειλημμένα Συνδεδεμένο με σύστημα PS3™

Αναβοσβήνει πέντε φορές 
επανειλημμένα Λήψη κλήσης

Κόκκινο
Σταθερά Φόρτιση μπαταρίας
Αναβοσβήνει Αποτυχία ζευγοποίησης

Μοβ

Αναβοσβήνει μία φορά 
επανειλημμένα

Η ζευγοποίηση ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία

Αναβοσβήνει δύο φορές 
επανειλημμένα

Το μικρόφωνο είναι 
απενεργοποιημένο

* Η βάση φόρτισης συνδέεται με το σύστημα PS3™ μέσω καλωδίου USB.

Τοποθέτηση σετ κεφαλής

1 Συνδέστε το κλιπ αυτιού στο ασύρματο σετ κεφαλής.

Για να το φορέσετε στο δεξιό αυτί Για να το φορέσετε στο αριστερό αυτί

2 Πιέστε απαλά το κλιπ αυτιού ώστε να το ανοίξετε. Ενώ κρατάτε ανοιχτό το κλιπ αυτού, 
σύρετέ το πίσω από το αυτί σας.



Χαρακτηριστικά του σετ κεφαλής για το σύστημα PS3™

Ένδειξη κατάστασης
Όταν πατάτε οποιοδήποτε από τα κουμπιά του σετ κεφαλής ενώ είναι συνδεδεμένο με σύστημα 
PS3™, εμφανίζονται πληροφορίες για το σετ κεφαλής (μαζί με την τρέχουσα κατάσταση) στην 
άνω δεξιά γωνία της οθόνης XMB

™
 (XrossMediaBar) του συστήματος PS3™.

(1) 
Υποδεικνύει την τρέχουσα ένταση ήχου του 
ηχείου

(2)
 

Υποδεικνύει εάν η λειτουργία σίγασης 
μικροφώνου είναι ενεργοποιημένη ή 
απενεργοποιημένη

(3) 
Υποδεικνύει ότι η λειτουργία υψηλής 
ποιότητας (HQ) είναι ενεργοποιημένη

(4) 
Υποδεικνύει πόση φόρτιση μπαταρίας απομένει 
στο σετ κεφαλής

Λειτουργία υψηλής ποιότητας (HQ)
Η λειτουργία HQ του σετ κεφαλής επιτρέπει ευρυζωνική ασύρματη φωνητική επικοινωνία με το 
σύστημα PS3™.
Η χρήση της λειτουργίας HQ επιτρέπει καλύτερη απόρριψη παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων.
Η λειτουργία HQ είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή όταν ζευγοποιήσετε το σετ κεφαλής με 
το σύστημα PS3™ για πρώτη φορά.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία HQ, διεξάγετε τα ακόλουθα βήματα:
1 Στο μενού XMB™ του συστήματος PS3™, επιλέξτε  [Settings (Ρυθμίσεις)]  

 [Accessory Settings (Ρυθμίσεις αξεσουάρ)]  [Manage Bluetooth® Devices] 
(Διαχείριση συσκευών Bluetooth®).

2 Επιλέξτε το σετ κεφαλής από τη λίστα καταχωρημένων συσκευών και μετά πατήστε το 
κουμπί .

3 Επιλέξτε [Information] (Πληροφορίες) από το μενού επιλογών.

4 Επιλέξτε [Off] (Ανενεργό) στο [High Quality (HQ) mode] (Λειτουργία υψηλής ποιότητας (HQ)).

Χρήση του σετ κεφαλής ενώ βρίσκεται στη βάση φόρτισης
Τοποθετήστε το σετ κεφαλής στη βάση φόρτισης. Ενεργοποιήστε το σύστημα PS3™ και μετά το 
σετ κεφαλής. Μπορείτε να αλλάξετε τη συσκευή εξόδου ήχου στο  [Settings (Ρυθμίσεις)]  

   [Sound Settings (Ρυθμίσεις ήχου)]  [Audio Output Settings] (Ρυθμίσεις εξόδου ήχου).

Υποδείξεις

 ˎ Η λειτουργία υψηλής ποιότητας (HQ) και η χρήση του σετ κεφαλής ενώ βρίσκεται στη βάση 
φόρτισης διατίθενται μόνο όταν το σετ κεφαλής είναι συνδεδεμένο με το σύστημα PS3™.

 ˎ Όταν το σετ κεφαλής βρίσκεται στη βάση φόρτισης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ 
κεφαλής ακόμη και εάν η βάση φόρτισης δεν είναι συνδεδεμένη με το σύστημα PS3™.

 ˎ Όταν το σετ κεφαλής βρίσκεται στη βάση φόρτισης ενώ το σετ κεφαλής είναι ενεργοποιημένο, 
εμφανίζεται το μήνυμα «Wireless headset has been disconnected.» (Το ασύρματο σετ κεφαλής 
έχει απενεργοποιηθεί). Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε σύντομα το κουμπί POWER (ισχύς) 
για να επανασυνδέσετε το σύστημα PS3™.



Προτού ζητήσετε επισκευή
Ανατρέξτε σε αυτή την ενότητα εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τη λειτουργία του σετ 
κεφαλής. Εάν κάποιο πρόβλημα επιμείνει, επισκεφτείτε τον ιστότοπο eu.playstation.com 
Το σετ κεφαλής δεν ενεργοποιείται.

 C  Βεβαιωθείτε ότι το σετ κεφαλής είναι πλήρως φορτισμένο.
Το σετ κεφαλής σταμάτησε να ανταποκρίνεται. 
Το σετ κεφαλής φαίνεται να έχει κολλήσει στη λειτουργία ζευγοποίησης (η ένδειξη 
κατάστασης αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε χρώμα εναλλάξ) και δεν είναι δυνατό να 
απενεργοποιηθεί.

 C  Εισάγετε μια μικρή βελόνα ή παρόμοιο αντικείμενο μέσα στην οπή του κουμπιού RESET 
(επαναφορά) και σπρώξτε για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για να επαναφέρετε το 
σετ κεφαλής.

Ο ήχος μόλις που ακούγεται. Το σετ κεφαλής πέφτει από το αυτί μου.
 C  Ελέγξτε ότι το σετ κεφαλής έχει τοποθετηθεί σωστά στο αυτί σας. Για λεπτομέρειες, 

διαβάστε την παράγραφο «Τοποθέτηση σετ κεφαλής» στο παρόν εγχειρίδιο.
Ο ήχος κάνει διακοπές σε λειτουργία HQ.

 C  Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία HQ. Μερικά παιχνίδια μπορεί να μην 
παρέχουν πλήρη αναπαραγωγή ήχου σε λειτουργία HQ.

Το σετ κεφαλής δεν λειτουργεί με το τηλέφωνό μου. Το τηλέφωνό μου δεν μπορεί να 
εντοπίσει το σετ κεφαλής.

 C  Βεβαιωθείτε ότι το σετ κεφαλής έχει φορτιστεί.
 C  Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth® που υποστηρίζεται από 

το σετ κεφαλής.
 C  Ελέγξτε ότι το σετ κεφαλής έχει ζευγοποιηθεί με το τηλέφωνό σας. Για λεπτομέρειες, 

διαβάστε την παράγραφο «Καταχώρηση (ζευγοποίηση) του σετ κεφαλής με άλλες συσκευές 
Bluetooth®» στο παρόν εγχειρίδιο.

Προσπαθώ να ζευγοποιήσω το σετ κεφαλής με το τηλέφωνό μου και δεν μπορώ να 
εισάγω τον κωδικό PIN.

 C  Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό και το σετ κεφαλής και μετά ενεργοποιήστε τα ξανά. 
Επαναλάβετε τη διαδικασία ζευγοποίησης. Εάν απαιτείται, εισάγετε [0000] ως κωδικό PIN ή 
κλειδί πρόσβασης.

Δεν ακούω τους άλλους από το σετ κεφαλής μου.
 C  Ελέγξτε ότι το σετ κεφαλής είναι ενεργοποιημένο.

Οι άλλοι δεν με ακούν από το σετ κεφαλής.
 C  Ελέγξτε ότι το σετ κεφαλής έχει τοποθετηθεί σωστά στο αυτί σας. Για λεπτομέρειες, 

διαβάστε την παράγραφο «Τοποθέτηση σετ κεφαλής» στο παρόν εγχειρίδιο.
 C  Ελέγξτε ότι το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο. Εάν το μικρόφωνο είναι 

απενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί σίγασης μικροφώνου για να το ενεργοποιήσετε.
 C  Η ρύθμιση [Microphone Level] (Επίπεδο μικροφώνου) στο σύστημα PS3™ μπορεί να 

βρίσκεται στη θέση [Off] (Απενεργοποίηση). Επιλέξτε  [Settings (Ρυθμίσεις)]  
 [Accessory Settings (Ρυθμίσεις αξεσουάρ)]  [Audio Device Settings] (Ρυθμίσεις 

συσκευής ήχου).



 C  Η σύνδεση Bluetooth® μπορεί να είναι απενεργοποιημένη. Επιλέξτε  [Settings 
(Ρυθμίσεις)]   [Accessory Settings (Ρυθμίσεις αξεσουάρ)]  [Manage Bluetooth® 
Devices] (Διαχείριση συσκευών Bluetooth®) και μετά επιλέξτε [Wireless Headset] 
(Ασύρματο σετ κεφαλής) για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης χρησιμοποιώντας τα 
μενού επιλογών.

Προδιαγραφές

Πηγή ισχύος DC 3.7 V: Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία ιόντων λιθίου

Χωρητικότητα μπαταρίας 170 mAh

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
λειτουργίας

5°C – 35°C / 41°F – 95°F

Διαστάσεις (π/ύ/β)  
(χωρίς τα προεξέχοντα μέρη και  
το κλιπ αυτού)

Ασύρματο σετ κεφαλής:  
Περίπου 18,6 × 54,4 × 24,9 mm (0,7 × 2,1 × 1,0 in.)
Βάση: Περίπου 49,0 × 57,4 × 49,0 mm  
(2,0 × 2,3 × 2,0 in.)

Βάρος Ασύρματο σετ κεφαλής: Περίπου 14 g (0,5 oz)
Βάση: Περίπου 10 g (0,3 oz)

Σύστημα επικοινωνίας Έκδοση προδιαγραφών Bluetooth® 2.0 + EDR 
(Enhanced Data Rate)

Έξοδος Προδιαγραφή τάξης ισχύος 2 Bluetooth®
Προφίλ Bluetooth®*1 HSP (Προφίλ σετ κεφαλής) / HFP (Προφίλ 

hands-free)

Μέγιστο εύρος επικοινωνίας Περίπου 10 m (33 ft)*2

Χρόνος ομιλίας Μέχρι 6 ώρες (λειτουργία HQ)*3

Χρόνος αναμονής Περίπου 7,5 ημέρες (180 ώρες)*3

Περιεχόμενα Ασύρματο σετ κεφαλής (1) / Καλώδιο USB (1) / Κλιπ 
αυτού (1) / Βάση φόρτισης (1) / Οδηγίες χρήσης (1)

*1 Τα προφίλ πρότυπων Bluetooth® υποδεικνύουν το σκοπό της επικοινωνίας Bluetooth® μεταξύ συσκευών.
*2 Η πραγματική εμβέλεια διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια μεταξύ συσκευών, μαγνητικά πεδία 

γύρω από συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων, στατικός ηλεκτρισμός, ευαισθησία λήψης, απόδοση 
κεραίας και λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιούνται. 

*3 Ο πραγματικός χρόνος διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως κατάσταση φόρτισης ή εξωτερικά περιβάλλοντα.
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



ΕΓΓΥΗΣΗ
Το παρόν προϊόν καλύπτεται για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς, σύμφωνα με την 
εγγύηση κατασκευαστή στο εγχειρίδιο του συστήματος PS3™. Για πλήρεις λεπτομέρειες, 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του συστήματος PS3™.

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., 
Dongfang North Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong,  
China (Κίνα). 
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για ΕΜΣ και ασφάλεια προϊόντος στην Ευρώπη είναι η 
Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, 
United Kingdom (Ηνωμ. Βασίλειο).
Τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Computer Entertainment Europe Ltd,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμ. Βασίλειο).

  

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.
Το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαταρίες σε συνδυασμό με πρόσθετα χημικά 
σύμβολα. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) θα εμφανιστούν εάν 
η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.
Το προϊόν αυτό περιέχει μια μπαταρία που είναι μόνιμα ενσωματωμένη για λόγους ασφάλειας, 
απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη 
διάρκεια ζωής του προϊόντος και θα πρέπει να αφαιρεθεί μόνο από ειδικευμένο προσωπικό 
σέρβις. Για να εξασφαλιστεί η σωστή επεξεργασία αποβλήτων της μπαταρίας, απορρίψτε αυτό 
το προϊόν όπως τα ηλεκτρικά απόβλητα.

και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό
Με την παρούσα, η Sony Computer Entertainment Inc. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν* 
συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 
1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του 
διαδικτύου: http://www.eu.playstation.com
* Για λεπτομέρειες σχετικά με το μοντέλο προϊόντος, παρακαλούμε να δείτε ανωτέρω.
Στη Νορβηγία, ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί, ως εξής:
Απαγορεύεται η χρήση του παρόντος ραδιοεξοπλισμού στη γεωγραφική περιοχή εντός ακτίνας 
20 χιλιομέτρων από το κέντρο του Ny-Ålesund, Svalbard.
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