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ΠPOEIΔOΠOIHΣH
Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα 
έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Προφυλάξεις
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και τις πληροφορίες πάνω στη συσκευασία 
πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες για το σύστημα 
PlayStation®3. Φυλάξτε όλο το πληροφοριακό υλικό για μελλοντική αναφορά.

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

Χρήση και χειρισμός
 ˎ Διακόψτε αμέσως τη χρήση του συστήματος αν αρχίσετε να αισθάνεστε κόπωση, 
δυσφορία ή πονοκέφαλο ενόσω χρησιμοποιείτε τα ασύρματα στερεοφωνικά 
ακουστικά. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

 ˎ Η λειτουργία δόνησης των ασύρματων στερεοφωνικών ακουστικών μπορεί να 
επιδεινώσει τους τραυματισμούς. Μην χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης αν 
έχετε κάποια πάθηση ή κάκωση στα οστά, στις αρθρώσεις ή στους μύες της κεφαλής 
σας.

 ˎ Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση των ασύρματων στερεοφωνικών ακουστικών. 
Κατά τη χρήση, κάντε διάλειμμα, περίπου κάθε 30 λεπτά.

 ˎ Μπορεί να προκύψει μόνιμη βαρηκοΐα αν χρησιμοποιηθούν τα ακουστικά με υψηλή 
ένταση του ήχου. Να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου σε ασφαλές επίπεδο. 

 ˎ 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 μπορεί 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 τα ακουστικά 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 Εάν νιώθετε ότι τα ακουστικά ερεθίζουν το δέρμα σας, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
 ˎ Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά επίπεδα υγρασίας ή 
στον ήλιο.

 ˎ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στα ακουστικά.
 ˎ Μην αφήνετε υγρό ή μικρά σωματίδια να εισχωρήσουν στα ακουστικά.
 ˎ Μην πετάτε τα ακουστικά, μην τα αφήνετε να πέσουν κάτω και μην προκαλείτε 
οποιοδήποτε φυσικό κραδασμό σε αυτά.

 ˎ Μην τοποθετείτε υλικά από ελαστικό ή βινύλιο στην εξωτερική επιφάνεια των 
ακουστικών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

 ˎ Για τον καθαρισμό των ακουστικών, χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην 
χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα χημικά καθαριστικά. Μην σκουπίζετε με χημικά 
επεξεργασμένο πανί καθαρισμού.

 ˎ Μην αποσυναρμολογήσετε τα ακουστικά και μην τοποθετείτε οτιδήποτε στο 
εσωτερικό τους 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, μην θερμαίνετε σε θερμοκρασία υψηλότερη από 60°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια 
ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις 
οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν 
υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη 
εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε 
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί εάν 
απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να 
δοκιμάσει να επιδιορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα μέτρα:

 ˋ Προσανατολίστε ή τοποθετήστε εκ νέου την κεραία λήψης.
 ˋ Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
 ˋ Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από αυτό στον οποίο 

είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
 ˋ Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή πεπειραμένο τεχνικό ραδιόφωνων/

τηλεοράσεων για βοήθεια.

Ονόματα και λειτουργίες μερών του συστήματος
Μπροστινό μέρος

Στήριγμα ακουστικού
Προσαρμόστε το στήριγμα του ακουστικού 
για να εφάπτει στο κεφάλι σας.

Κουμπί VSS (Virtual Surround Sound) 
ON/OFF
Πατήστε παρατεταμένα για περισσότερο 
από ένα δευτερόλεπτο: Ενεργοποιεί και 
απενεργοποιεί το εφέ εικονικού ήχου 
surround. Το VSS είναι ενεργοποιημένο, από 
προεπιλογή.

Αυξομειωτής MIXER
Ρυθμίζει τη σχετική ένταση του ήχου 
συνομιλίας και παιχνιδιού.

Διακόπτης POWER

Ένδειξη κατάστασης

Ένδειξη L (αριστερής πλευράς)

Μικρόφωνο
Κρατήστε το δεξί ηχείο μακριά από το 
μικρόφωνο που υπάρχει στην αριστερή 
πλευρά, για να αποτρέψετε την 
ανάδραση ήχου (συριγμός).



Πίσω μέρος

Αυξομειωτής BassImpact™
Το BassImpact™ μετατρέπει τις χαμηλές 
συχνότητες (μπάσα) σε παλμούς γύρω 
από τα καλύμματα του ακουστικού.
Για να απενεργοποιήσετε το BassImpact™, 
σύρετε τον αυξομειωτή ΒassImpact™ στη 
θέση OFF μέχρι να ασφαλίσει στη θέση 
του (ακούγεται ένα “κλικ”)

Aυξομειωτής VOLUME
Ρυθμίζει την ένταση ήχου 
των ακουστικών.

Κουμπί MIC MUTE
 ˎ Πατήστε για να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία MIC 
MUTE (Σίγαση μικροφώνου).

 ˎ Κρατήστε πατημένο το κουμπί MIC 
MUTE μέχρι να ακουστεί ένας 
χαρακτηριστικός ήχος: Ρυθμίστε την 
ένταση του πλευρικού τόνου μεταξύ 
υψηλής και μεσαίας βαθμίδας ή 
απενεργοποιήστε τον εντελώς.

  Ο πλευρικός τόνος είναι ένα 
χαρακτηριστικό που σας επιτρέπει να 
ακούτε τη φωνή σας μέσα από τα 
ακουστικά. Για το συγκεκριμένο μοντέλο, 
δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του 
πλευρικού τόνου μέσω της οθόνης του 
συστήματος PS3™. 
Όταν η λειτουργία MIC MUTE (Σίγαση 
μικροφώνου) είναι ενεργοποιημένη, ο 
πλευρικός τόνος είναι απενεργοποιημένος.

Κουμπί MODE (τρόπος λειτουργίας)

Ένδειξη R (δεξιάς πλευράς)

Κάτω μέρος

Θύρα USB
Συνδέστε τα ακουστικά σε μια 
υποστηριζόμενη συσκευή USB για να 
τα φορτίσετε. (Τύπος A - Το καλώδιο 
mini-B USB πωλείται ξεχωριστά.)
Βύσμα εισόδου/εξόδου ήχου
Όταν συνδέεται το παρεχόμενο καλώδιο 
ήχου στα ακουστικά για να το 
χρησιμοποιήσετε σε κινητές συσκευές, 
η ασύρματη λειτουργία απενεργοποιείται.



Ασύρματος προσαρμογέας

υποδοχή IN (είσοδος ήχου)

Κουμπί επαναφοράς

Ένδειξη κατάστασης

Χρήση των ακουστικών με το σύστημα PS3™

Συμβατό με λογισμικό συστήματος PS3™ έκδοσης 4.20 ή νεότερης. Μόνο 
ένα σετ ακουστικών τη φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το 
σύστημα PS3™.

1 Εισαγάγετε τον ασύρματο προσαρμογέα στην υποδοχή USB.

2 Σύρετε το διακόπτη POWER των ακουστικών στο ON.

Ένδειξη κατάστασης
Όταν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται με σύστημα PS3™, οι ακόλουθες 
πληροφορίες κατάστασης εμφανίζονται στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης:

Εμφανίζεται όταν το [Stereo Headset Audio Extension] (Επέκταση 
ήχου στερεοφωνικών ακουστικών) είναι ρυθμισμένο σε [On] 
(Ενεργοποίηση) *

Εμφανίζεται όταν ο περιβάλλοντας εικονικός ήχος είναι 
ενεργοποιημένος 

Εμφανίζει το επίπεδο έντασης ήχου

Εμφανίζεται όταν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο

Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας

* Το Stereo Headset Audio Extension (Επέκταση ήχου στερεοφωνικών ακουστικών) 
είναι μια ρύθμιση του συστήματος, που ελέγχει τον τύπο της εξόδου ήχου στα 
ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά. Είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει τοποθετηθεί ο 
ασύρματος προσαρμογέας.



Επιλογή εξόδου ήχου
Με τα ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά, μπορείτε να ακούσετε ήχο 
από το σύστημα PS3™ και να απολαύσετε, μεταξύ άλλων, μουσική, βίντεο 
και παιχνίδια, όλα σε ήχο Virtual Surround.

 ˋ Μπορείτε να ακούτε ταυτόχρονα ήχο του παιχνιδιού και ήχο συνομιλίας. 
Χρησιμοποιήστε τον αυξομειωτή MIXER για να ρυθμίσετε την ένταση 
του ήχου παιχνιδιού σε σχέση με την ένταση του ήχου συνομιλίας.

 ˋ Μπορείτε να αλλάξετε την έξοδο του ήχου στα ακουστικά, έτσι ώστε 
να ακούτε μόνο ήχο συνομιλίας.

Για να αλλάξετε την έξοδο ήχου, και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε 
το κουμπί VVS (Virtual Surround Sound) ON/OFF και τον αυξομειωτή 
MIXER, επιλέξτε  (Settings (Ρυθμίσεις))   (Accessory Settings 
(Ρυθμίσεις αξεσουάρ))  [Stereo Headset Audio Extension] (Επέκταση 
ήχου στερεοφωνικών ακουστικών).

Επέκταση ήχου 
στερεοφωνικών 
ακουστικών

Έξοδος ήχου 
των ασύρματων 
στερεοφωνικών 
ακουστικών

Κουμπί VVS 
(Virtual 
Surround 
Sound) ON/OFF

Αυξομειωτής 
MIXER

Ενεργοποίηση Όλοι οι ήχοι Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση Μόνο ήχος 
συνομιλίας Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση

Ασύρματη ακρόαση ήχου από την τηλεόραση
Με αυτά τα ακουστικά, μπορείτε να ακούτε ασύρματα ήχο από την 
τηλεόραση. Αν συνδέσετε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης (υποδοχή 
ακουστικών) και τον ασύρματο προσαρμογέα με το καλώδιο ήχου (που 
συνοδεύει αυτό το προϊόν), θα γίνει μεταγωγή του ήχου.

Καλώδιο ήχου



Συμβουλές
 ˎ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με οποιαδήποτε 
τηλεόραση ή οθόνη, αρκεί αυτή να έχει υποδοχή για ακουστικά.

 ˎ Όταν το παρεχόμενο καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο με τον ασύρματο 
προσαρμογέα, ο ήχος από τη συσκευή ήχου USB δεν ακούγεται. Αν 
θέλετε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή ήχου USB, αποσυνδέστε το 
καλώδιο ήχου από τον ασύρματο προσαρμογέα.

 ˎ Ο ασύρματος προσαρμογέας πρέπει να συνδεθεί σε μια θύρα USB, όπως 
σε ένα σύστημα PS3™ ή σε μια θύρα USB τηλεόρασης (εάν είναι 
διαθέσιμη).

Χρήση των ακουστικών με υπολογιστή
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με έναν υπολογιστή (με 
Windows® ή Mac OS) που διαθέτει θύρα USB. Εισαγάγετε τον ασύρματο 
προσαρμογέα σε μια θύρα USB στον υπολογιστή που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε και κατόπιν θέστε σε λειτουργία τα ακουστικά. Για 
περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση των ακουστικών με Windows® 
ή Mac OS, επισκεφτείτε τη διεύθυνση eu.playstation.com/ps3/support.

Συμβουλές
 ˎ Δεν παρέχονται εγγυήσεις για τη λειτουργία των ακουστικών με κάθε 
υπολογιστή που διαθέτει υποδοχή USB.

 ˎ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί VSS (Virtual Surround Sound) 
ON/OFF και τον αυξομειωτή MIXER μόνο όταν τα ακουστικά είναι 
συνδεδεμένα σε ένα σύστημα PS3™.

Χρήση με φορητή συσκευή
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο ήχου για να 
συνδέσετε τα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών φορητών συσκευών 
όπως το σύστημα PlayStation®Vita. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να 
ακούτε ήχο και να χρησιμοποιείτε συγχρόνως τη λειτουργία συνομιλίας 
με φωνή.



Σημειώσεις
 ˎ Όταν το παρεχόμενο καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά, 
δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί VSS (Virtual Surround 
Sound) ON/OFF και τον αυξομειωτή MIXER.

 ˎ Η παραγόμενη ένταση του ήχου διαφέρει, ανάλογα με τη συνδεδεμένη 
φορητή συσκευή. Ρυθμίστε ανάλογα την ένταση του ήχου.

 ˎ Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο στερεοφωνικού 
ήχου για να συνδέετε τα ακουστικά με την κινητή σας συσκευή, ώστε να 
απολαμβάνετε περιεχόμενο ήχου και να μιλάτε στο τηλέφωνο. 

 ˋ Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε περιεχόμενο ήχου χρησιμοποιώντας 
το καλώδιο στην κινητή σας συσκευή, απενεργοποιήστε τα 
ακουστικά για να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. 

 ˋ Η συσκευή σας ενδέχεται να απαιτεί τυπικό καλώδιο στερεοφωνικού 
ήχου (πωλείται ξεχωριστά) για να αναπαραχθεί ήχος από τα 
ακουστικά. Λάβετε υπόψη σας ότι τα τυπικά καλώδια ήχου δεν 
υποστηρίζουν φωνητική επικοινωνία. 

 ˋ Το προϊόν αυτό δεν είναι συμβατό με όλες τις κινητές συσκευές. 
Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις 
κινητές συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη 
διαδικτυακή τοποθεσία eu.playstation.com/ps3/support

Φόρτιση των ακουστικών

Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, η ένδειξη κατάστασης 
αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και ακούγεται ένας χαρακτηριστικός 
ήχος. Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε τα ακουστικά σε μια 
υποστηριζόμενη συσκευή USB, π.χ. σε έναν υπολογιστή. Όσο φορτίζεται 
η μπαταρία, η ένδειξη κατάστασης έχει κόκκινο χρώμα. Όταν η μπαταρία 
φορτίσει πλήρως, η ένδειξη κατάστασης σβήνει.

Συμβουλές
 ˎ Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας μέσω της 
οθόνης του συστήματος PS3™.

 ˎ Ίσως να μην μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία αν η συσκευή USB ή 
ο διανομέας USB δεν παρέχει αρκετή ισχύ για φόρτιση. Δοκιμάστε να 
συνδέσετε τα ακουστικά σε διαφορετική συσκευή USB ή σε διαφορετική 
θύρα USB στη συσκευή.

 ˎ Η φόρτιση διαρκεί περίπου 3,5 ώρες όταν η μπαταρία είναι εντελώς 
αποφορτισμένη.

 ˎ Όταν το επίπεδο φόρτισης μπαταρίας είναι χαμηλό, τα ακουστικά 
παράγουν ένα χαρακτηριστικό ήχο ενώ είναι συνδεδεμένα και 
λαμβάνουν ένα ηχητικό σήμα.



 ˎ Συνιστάται να φορτίζετε την μπαταρία σε περιβάλλον με θερμοκρασία 
από 10°C έως 30°C. Η φόρτιση σε άλλο περιβάλλον μπορεί να μην είναι 
τόσο αποτελεσματική.

 ˎ Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα ασύρματα στερεοφωνικά 
ακουστικά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, συνιστάται να τα 
φορτίζετε πλήρως τουλάχιστον μία φορά το χρόνο προκείμενου να 
διατηρηθεί η λειτουργικότητα της μπαταρίας.

Ένδειξη κατάστασης

Ακουστικά

Χρώμα 
ένδειξης

Αναβοσβήνει Κατάσταση ακουστικών

Μπλε Σταθερά Κατά τη χρήση
Αναβοσβήνει μία φορά 
επανειλημμένα

Λειτουργία σύζευξης

Αναβοσβήνει δύο φορές 
επανειλημμένα

Λειτουργία αναμονής 
σύνδεσης

Κόκκινο Σταθερά Φόρτιση
Μοβ Σταθερά Είσοδος μικροφώνου 

απενεργοποιημένη
Ανοικτό 
πράσινο

Σταθερά Αναλογική είσοδος (έξοδος) 
ήχου

Πορτοκαλί Σταθερά Βρίσκεται σε εξέλιξη μια 
ενημέρωση λογισμικού του 
συστήματος

Ασύρματος προσαρμογέας

Χρώμα 
ένδειξης

Αναβοσβήνει Κατάσταση ακουστικών

Μπλε/
ανοικτό 
πράσινο *

Σταθερά Σε χρήση
Αναβοσβήνει μία φορά, 
επανειλημμένα

Λειτουργία σύζευξης

Αναβοσβήνει δύο φορές, 
επανειλημμένα

Λειτουργία αναμονής 
σύνδεσης

* Όταν το παρεχόμενο καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο στον ασύρματο 
προσαρμογέα.



Αλλαγή λειτουργίας

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που ταιριάζει στο αναπαραγόμενο 
περιεχόμενο. Κάθε λειτουργία έχει τελειοποιηθεί ώστε να παρέχει ένα 
διαφορετικό εφέ BassImpact™, το οποίο αναβαθμίζει τη συνολική 
εμπειρία ακρόασης. Για να αλλάξετε λειτουργία, πατήστε το κουμπί 
ΜODE (τρόπος λειτουργίας). Κάθε φορά που αλλάζετε λειτουργία, θα 
ακούτε μια φωνητική επιβεβαίωση. Για περισσότερες οδηγίες, 
επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία eu.playstation.com/ps3/support. 

Λειτουργία Χαρακτηριστικά Φωνητική 
ένδειξη

Παιχνίδι Τελειοποιημένο BassImpact™ 
για ακόμα πιο έντονη εμπειρία 
παιχνιδιού.

"Game"

Μουσική Τελειοποιημένο BassImpact™ 
για ακρόαση μουσικής.

"Music"

Ταινία Τελειοποιημένο BassImpact™ 
για παρακολούθηση ταινιών.

"Movie"

Παιχνίδι 
σκόπευσης

Με το BassImpact™ σχεδόν 
ακούτε τα βήματα του εχθρού 
που πλησιάζει, ενώ τα ηχητικά 
εφέ από τις εκρήξεις και τα πυρά 
ακούγονται πιο ενισχυμένα  
από ποτέ.

"Shooter"

Παιχνίδι πάλης Με το BassImpact™ νιώθετε τις 
γροθιές και τις κλωτσιές που 
δέχεστε, καθώς μάχεστε.  
Η δύναμη των χτυπημάτων 
αποτυπώνεται στα ηχητικά εφέ 
της λειτουργίας BassImpact™.

"Fighting"

Αγώνες 
ταχύτητας

Με το BassImpact™ ακούτε το 
μούγκρισμα των κινητήρων των 
αντιπάλων σας, ενώ επιτείνονται 
τα εφέ της επιτάχυνσης και της 
σύγκρουσης.

"Racing"

Συμβουλές
 ˎ Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MODE (τρόπος λειτουργίας) για να 
επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη λειτουργία (Παιχνίδι).

 ˎ Για μια άνετη χρήση των ακουστικών, ρυθμίστε στο ίδιο ύψος την 
αριστερή και τη δεξιά πλευρά των ακουστικών.



 ˎ Στις λειτουργίες “Παιχνίδι”, “Μουσική” και “Ταινία”, ο αυξομειωτής 
BassImpact™ αλλάζει τη δύναμη του ηχητικού εφέ BassImpact™. Στις 
άλλες λειτουργίες, ο αυξομειωτής BassImpact™ τελειοποιεί το εφέ 
BassImpact™ για τα συγκεκριμένα είδη. Ρυθμίστε ανάλογα τον 
αυξομειωτή ΒassImpact™, για να τελειοποιήσετε την προσωπική σας 
εμπειρία ακρόασης σε κάθε λειτουργία.

Επαναφορά των ακουστικών

Εάν τα ακουστικά δεν ανταποκρίνονται όταν προσπαθήσετε να τα 
χρησιμοποιήσετε, εκτελέστε επαναφορά πραγματοποιώντας τα εξής:

1 Με τον ασύρματο προσαρμογέα συνδεδεμένο στο σύστημα 
PS3™, εισαγάγετε μια μικρή βελόνα ή παρόμοιο αντικείμενο 
στην οπή για το κουμπί επαναφοράς και πιέστε προς τα κάτω για 
τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο.

Κουμπί επαναφοράς

2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί MIC MUTE, το κουμπί MODE 
(τρόπος λειτουργίας) και το κουμπί VSS (Virtual Surround Sound) 
ON/OFF στα ακουστικά και, στη συνέχεια, σύρετε το διακόπτη 
POWER στη θέση ON.



Προδιαγραφές

Πηγή ισχύος DC 3,7 V: Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία ιόντων λιθίου

Χωρητικότητα μπαταρίας 925 mAh

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
λειτουργίας

5°C – 35°C

Διαστάσεις (π/ύ/β) Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά:  
Περίπου 183 × 182 × 90 χιλ.
Ασύρματος προσαρμογέας:  
Περίπου 17,4 × 8,6 × 67,4 χιλ.

Βάρος Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά:
Περίπου 320 γρ.
Ασύρματος προσαρμογέας: Περίπου 7 γρ.

Σύστημα επικοινωνίας 2,4 GHz RF

Μέγιστο εύρος επικοινωνίας Περίπου 10 μ.*1

Χρόνος χρήσης όταν είναι 
πλήρως φορτισμένο

Περίπου 4,0 ώρες (μόνο μουσική με 
BassImpact™)*2

Περίπου 6,0 ώρες (μόνο μουσική)*2

Περιεχόμενα Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά (1) /
Καλώδιο ήχου 1,2 μ. (1) /
Ασύρματος προσαρμογέας (1) /
Εγχειρίδιο οδηγιών (1)

*1 Η πραγματική εμβέλεια επικοινωνίας διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως 
εμπόδια μεταξύ των ακουστικών και του ασύρματου προσαρμογέα, μαγνητικά 
πεδία γύρω από ηλεκτρονικές συσκευές (όπως φούρνος μικροκυμάτων), στατικός 
ηλεκτρισμός, απόδοση κεραίας και λειτουργικό σύστημα και εφαρμογές 
λογισμικού που χρησιμοποιούνται. Ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας, η λήψη 
μπορεί να διακοπεί.

*2 Ο πραγματικός χρόνος χρήσης διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως φόρτιση 
μπαταρίας και θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Απαγορεύεται η εξαγωγή, η επιχειρηματική ή εμπορική χρήση και η ενοικίαση ή 
χρονομίσθωση αυτού του προϊόντος στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.



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™.

Τα ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά για το PlayStation®3 προσφέρουν δυναμικό ήχο 
στην ψυχαγωγία σας. Να γνωρίζετε ότι τα ασύρματα προϊόντα μπορεί να επηρεαστούν 
από την παρουσία άλλων ασύρματων συσκευών που βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 
Εάν συναντήσετε οποιαδήποτε αναπάντεχη απόδοση με τα ασύρματα στερεοφωνικά 
ακουστικά, επικοινωνήστε μαζί μας πριν επιστρέψετε το προϊόν στον έμπορο λιανικής 
σας. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση eu.playstation.com/support.

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.



Ανεπίσημη δήλωση συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά 
με το ραδιοεξοπλισμό 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.
Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση στις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Ελλάδα, 
Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, 
Λιθουανία, Λίχτενσταϊν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία.
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