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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте продължително време 
с много усилен звук.

Безопасност и мерки
Преди да използвате продукта, прочетете внимателно информацията в това ръководство 
и върху опаковката. Прочетете и указанията за системата PlayStation®4. Запазете цялата 
документация, за да можете да правите справки с нея и в бъдеще.

За по-детайлни инструкции относно употребата на този продукт, вижте:  
playstation.com/support

Безопасност
 ˎ Спазвайте всички предупреждения, предпазни мерки и инструкции.

 ˎ ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ И ЗАДУШАВАНЕ - Съдържа малки части. Дръжте на място, 
недостъпно за малки деца.

 ˎ Ако почувствате умора, дискомфорт или главоболие, докато използвате безжичните 
слушалки, незабавно спрете тяхната употреба. Ако състоянието продължи, се 
консултирайте с лекар.

 ˎ Избягвайте продължителното използване на безжичните слушалки. Почивайте си през 
интервали от 15 минути.

 ˎ Използването на безжичните слушалки с много усилен звук може да доведе до 
постоянно увреждане или загуба на слуха. Настройте силата на звука на безопасно 
ниво. С времето усиленият звук започва да звучи нормално, но всъщност уврежда слуха 
ви. Ако усетите звънтене, други неприятни звуци в ушите си или изпитвате затруднения 
да чувате какво ви говорят, прекратете употребата на слушалките и се прегледайте при 
специалист. Колкото е по-силен звукът, толкова по-бързо ще бъде увреден слухът ви. За 
да предпазите слуха си:

 ˋ Ограничете времето през което използвате слушалките с усилен звук.
 ˋ Избягвайте да усилвате звука, за да блокирате околния шум.
 ˋ Намалете силата на звука, ако не можете да чуете какво говорят хората близо до вас.

 ˎ Ако почувствате, че слушалките дразнят кожата ви, спрете да ги използвате незабавно.

Употреба и съхранение
 ˎ Не хвърляйте, не изпускайте и не подлагайте на силен физически удар слушалките.

 ˎ Използвайте сухо, меко парче плат за почистване на слушалките. Не използвайте 
разтворители или други химикали. Не бършете с кърпа за чистене, третирана с 
химикали.

 ˎ Не разглобявайте безжичните слушалки и не мушкайте нищо в тях, тъй като това може 
да ги повреди или да ви нарани.

http://playstation.com/support


 ˎ Неправилното използване на батерията в това устройство може да създаде риск от 
пожар или химическо изгаряне. Не разглобявайте, не нагрявайте над 60°C и не 
изгаряйте слушалките или батерията.

 ˎ Спазвайте всички инструкции и знаци, които изискват изключване на всички 
електрически и радиоелектронни продукти на опредени места или в определени зони, 
например в бензиностанции, болници, места където се работи с експлозиви или 
потенциално експлозивна атмосфера и в самолети.

Батерия

Внимание – използване на вградената батерия:
 ˎ Този продукт съдържа литиево-йонна презареждаща се батерия.

 ˎ Преди да използвате този продукт, прочетете всички инструкции за работа и зареждане 
на батерията и ги следвайте внимателно. 

 ˎ Бъдете изключително внимателни при работа с батерията. Неправилното използване 
може да доведе до пожар или изгаряния. 

 ˎ Никога не се опитвайте да отваряте, смачквате, загрявате или изгаряте батерията. 

 ˎ Не оставяйте батерията да се зарежда за продължително време, когато не използвате 
продукта. 

 ˎ Винаги изхвърляйте използваните батерии в съответствие с местните закони или 
изисквания.

 ˎ Не работете с батерия, която е повредена или тече.

 ˎ Ако вътрешната течност на батерията изтича, незабавно спрете да използвате продукта 
и се свържете със служба за техническа поддръжка за помощ. Ако течността попадне 
върху вашите дрехи, кожа или в очите, незабавно измийте засегнатата област с чиста 
вода и се консултирайте с лекаря си. Течността от батерията може да предизвика 
слепота.

Живот и издръжливост на батерията
 ˎ Батерията има ограничен живот. Издръжливостта на заредената батерия постепенно 
намалява с многократната употреба и възрастта. Животът на батерията също се 
различава в зависимост от начина на съхранение, състоянието на употреба, условията и 
други фактори.

 ˎ Зареждайте в среда, в която диапазонът на температура е между 10°C – 30°C. 
Зареждането може да не е достатъчно ефективно, когато се извършва в други условия.

 ˎ Издръжливостта на батерията може да варира в зависимост от условията на използване 
и факторите на околната среда.

Когато не се използва
Когато продуктът не се използва за продължителен период от време, се препоръчва да го 
зареждаш напълно поне веднъж годишно, за да поддържаш функционалността му.

Условия на съхранение
 ˎ Не излагайте продукта на екстремно високи или ниски температури, висока влажност 
или директна слънчева светлина.

 ˎ Не поставяйте тежки предмети върху слушалките.

 ˎ Не допускайте проникването на течности или малки частици в слушалките.



 ˎ Не оставяйте за дълго време гумени или винилови материали върху повърхността на 
слушалките.

БЕЛЕЖКА:
Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия, и ако не 
се използва в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в 
радиокомуникациите. Независимо от горепосоченото, няма гаранция, че при някои 
конкретни конфигурации няма да възникнат електромагнитни смущения. Ако 
оборудването причинява вредни смущения на радио или телевизионното приемане, 
което може да бъде установено с изключване и включване на оборудването, 
потребителят може да се опита да отстрани смущенията, като предприеме някоя от 
следните мерки:

 ˋ Пренасочете или преместете приемащата антена.
 ˋ Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
 ˋ Свържете оборудването към електрически контакт на токов кръг, различен от този, към 

който е свързан приемникът.
 ˋ Потърсете помощ от търговеца, от който сте закупили оборудването, или от 

квалифициран радио-телевизионен техник.

Безжичните слушалки осигуряват динамичен звук за вашето развлечение. Моля, имайте 
предвид, че работата на безжичните продукти може да бъде повлияна от други безжични 
устройства, които работят наблизо. Ако безжичните слушалки работят по необичаен 
начин, моля, първо се свържете с нас, преди да ги върнете на продавача.  
За повече информация посетете playstation.com/support.

http://playstation.com/support


Имена и функции на компоненти

Предна част

Микрофон (вграден)
Не оставяйте слушалките в близост до 
високоговорител, докато микрофонът е включен, 
тъй като това може да доведе до обратен поток 
(аудио шум).

Диадема (сгъваема)

R маркировка

Бутони SOUND/CHAT (ЗВУК/ЧАТ)
Балансирай силата на звука при гласов разговор 
спрямо силата на звука на играта.

Индикатор за състоянието 
Превключвател за захранване/аудио 
режим
Настройва аудио режима или изключва 
слушалките. 
1 – стандартен режим. 
2 – режим на усилване на баса (по подразбиране). 
Този режим може да бъде заменен с 
персонализирани аудиорежими с помощта на 
Headset Companion App (съпътстващото 
приложение за слушалки).



Задна част

Бутон VSS (вирутален съраунд звук)
По подразбиране Ефектът виртуален съраунд звук 
е включен.

L маркировка

Бутони VOL +/-
Служат за 
регулиране на 
звука на 
слушалките.

Бутон MUTE
 ˎ Натиснете за включите или изключите 
заглушаването на микрофона.

 ˎ Сменяйте настройките за силата на звука на 
аудиофона (високо, средно, изключено), като 
задържите натиснат бутона MUTE.

Аудиофонът е функция, която позволява да 
чувате собствения си глас през слушалките. 
Силата на звука на аудиофона се регулира оттук, 
а не от PS4™ системата или други устройства.  
Когато MUTE (Без звук) е включен, функцията за 
аудиофон е изключена.
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Долна част

Букса за входящ аудиосигнал
Когато включеният аудио кабел е свързан към 
слушалките за използване с мобилни 
устройства, безжичната функция е изключена.

2  1  O
FF
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USB порт
Включете към поддържано USB устройство, за 
да заредите слушалките.

Безжичен адаптер

Бутон за нулиране

Индикатор за състоянието



Първоначална настройка

1 Заредете слушалките, като ги свържете към USB порт чрез USB кабел.  
За пълното зареждане на слушалката може да са необходими до 3,5 
часа.

2 Включете безжичния адаптер към USB порта.

3 Включете превключвателя за захранването на позиция „1“ или „2“.

Използване на слушалките с PlayStation®4 система
Тези слушалки са съвместими със софтуерните версии за PS4™ системата 
5.00 и нагоре. С една PS4™ система може да се използва повече от един 
комплект слушалки. Винаги актуализирайте софтуера на системата до 
най-новата версия.

Показване на състоянието
Когато свързвате към PS4™ системата за първи път или когато променяте 
настройките, в горния ляв ъгъл на екрана ще се покаже следната 
информация за състоянието:

Показва се, когато виртуалният съраунд звук е активиран

Показва силата на звука

Показва се, когато микрофонът е изключен

Показва нивото на батерията



Избор на аудио изход
С помощта на безжичните слушалки можете да слушате аудио от PS4™ 
системата, в т.ч. музика, видеоклипове и игри, в режим на виртуален съраунд 
звук.

 ˋ Можете да слушате едновременно аудио от игри и чатове. 
Използвайте бутона SOUND/CHAT (Звук/Чат), за да регулирате 
съотношението на силата на игралния звук спрямо звука от чата.

 ˋ Можете да промените аудио изхода на слушалките, така че да чувате  
само звука от чата.

За да промените избора на аудио изход, изберетеTo  (Settings) 
(Настройки)   (Devices) (Устройства)  [Audio Devices] (Аудио 
устройства)-  [Output to Headphones] (Извод към слушалките). 

Извод към слушалките Бутон VSS (Виртуален 
съраунд звук)

Бутон SOUND/CHAT  
(Звук/Чат)

Всякакво аудио Активирано Активирано

Аудио от чат Дезактивирано Дезактивирано

ЗАБЕЛЕЖКА:
На PS4™ система безжичните слушалки по подразбиране са зададени на [All 
Audio] (Всякакво аудио).

Използване на слушалките с компютър
Можете да използвате слушалките с компютър (с Windows® или Mac OS), 
който разполага с USB порт. Включете безжичния адаптер към желания USB 
порт на компютъра и след това включете слушалките.  

Съвети

 ˎ Възможно е слушалките да не работят с някои компютри.

 ˎ Бутонът VSS (Виртуален съраунд звук) и бутонът SOUND/CHAT (Звук/Чат) 
могат да се използват само когато слушалките са свързани с PS4™ система.

Използване на слушалките с PlayStation®VR
Можете да използвате аудио кабел, за да свържете слушалките към буксата 
за стерео слушалки на PlayStation®VR. Това ще изведе цялото обработвано от 
PlayStation®VR игрално аудио, включително 3D аудио, ако съответното се 
поддържа от играта.



Забележка
Слушалки самостоятелно поддържат само стерео или 7.1 виртуален съраунд 
звук. 3D аудиото се поддържа от слушалките само когато са включени към PS 
VR и докато играете PS VR игра, която поддържа 3D аудио.

Използване на слушалките с преносимо устройство
Можете да използвате аудио кабел, за да свържете слушалките към буксата 
за слушалки на съвместими устройства.

 ˎ На PlayStation®Vita системи можете да слушате аудио в стандартен стерео 
формат и да използвате функцията за гласов чат.

 ˎ На други мобилни устройства можете да слушате аудио само в стандартен 
стерео формат.

Забележки

 ˎ Когато включеният аудио кабел е свързан към слушалките, бутонът VSS 
(Виртуален съраунд звук) и бутонът SOUND/CHAT (Звук/Чат) не могат да се 
използват.

 ˎ Силата на изходния звук зависи от свързаното преносимо устройство. 
Можете да регулирате звука по съответния начин.

 ˎ Можете да използвате включения аудио кабел, за да свържете слушалките 
към своето мобилно устройство и да слушате аудио съдържание и 
разговаряте по телефона.

 ˋ Ако не можете да чуете аудио съдържанието, докато използвате кабела с 
мобилното си устройство, изключете слушалките.

 ˋ Възможно е устройството да поддържа само стандартен аудио кабел 
(който не е включен в пакета) за слушане на аудио съдържание с 
помощта на слушалки. Имайте предвид, че стандартните аудио кабели 
не поддържат гласова комуникация. 



 ˋ Този продукт не е съвместим с всички мобилни устройства. Възможно е 
някои функции да не работят на всички мобилни устройства.

Зареждане на слушалките
Когато оставащото ниво на батерията е ниско, индикаторът за състоянието 
ще мига в червено и ще чуете звуков сигнал. Заредете батерията, като 
свържете слушалките към поддържано USB устройство, например към 
компютър. Докато батерията се зарежда, индикаторът за състоянието свети в 
червено. Индикаторът ще се изключи, когато батерията се зареди напълно.

Съвети

 ˎ Можете да видите оставащия заряд на батерията на  PS4™ система. Той ще 
се покаже на екрана за състоянието, който се отваря при промяна на 
настройките на слушалките.

 ˎ Възможно е да не можете да заредите батерията, ако USB устройството или 
USB хъбът не осигуряват достатъчно захранване за целта. Опитайте да 
включите слушалките към друго USB устройство или различен USB порт на 
устройството.

 ˎ Пълният цикъл на зареждане на празна батерия отнема около 3,5 часа.

 ˎ Когато оставащият заряд на батерията е нисък, слушалките ще излъчват 
сигнал, докато са свързани и приемат аудио сигнал.

 ˎ Препоръчва се да зареждате батерията в среда с температура между  
10 °C и 30 °C. Зареждането при различни условия може да не е толкова 
ефективно.

 ˎ Ако няма да използвате безжичните слушалки за продължителен период 
от време, се препоръчва да ги зареждате поне веднъж годишно, за да 
поддържате функционалността на батерията.



Показване на индикатора за състоянието

Слушалки

Цвят на 
индикатора

Модел на мигане Състояние на слушалките

Син Непрекъснато светене В използване

Постоянно мигане по 
един път

Режим на сдвояване

Постоянно мигане по два 
пъти

В изчакване за връзка

Червен Непрекъснато светене Зареждане на слушалките

Червен 
(слушалките са 
включени)

Постоянно мигане по 
един път

Ниско ниво на батерията

Червен 
(слушалките се 
зареждат)

Постоянно мигане по 
един път

Батерията не се зарежда

Червен 
(слушалките са 
включени, но не 
възпроизвеждат 
звук)

Постоянно мигане по 
един път

Грешка при 
актуализиране на 
фърмуер*

Лилав Непрекъснато светене Изключен вход от 
микрофона

Лилав Постоянно мигане по 
един път

Изпълнява се 
актуализиране на 
фърмуера

*  Ако видиш указващия грешка мигащ индикатор, опитай опцията за 
възстановяване на слушалките, която е достъпна чрез Headset Companion 
App (съпътстващото приложение за слушалки), което можеш да изтеглиш 
безплатно от PlayStation™Store.

Безжичен адаптер

Цвят на 
индикатора

Модел на мигане Състояние на слушалките

Син Непрекъснато светене В използване

Постоянно мигане по 
един път

Режим на сдвояване

Постоянно мигане по два 
пъти

В изчакване за връзка



Headset Companion App (съпътстващото приложение за 
слушалки)

С Headset Companion App (съпътстващото приложение за слушалки) можеш 
да избираш допълнителен аудио режим за твоите слушалки. Можеш да 
избираш от няколко режима, всеки от които е оптимизиран за различни 
аудио характеристики. Тези режими са разработени изключително 
за използване с PS4™ системи. 

За да се снабдиш с някой от тези аудио режими, изтегли Headset Companion 
App (съпътстващото приложение за слушалки) от PlayStation™Store и 
следвай указанията на екрана. 

След като завършите този процес, ще можете да се насладите на избрания 
режим на слушалките, като включите превключвателя за захранване/аудио 
на позиция „2“.

Нулиране на слушалките
Ако слушалките не отговарят, докато се опитвате да работят с тях, нулирайте 
ги по един от следните начини:

1 Свържете безжичния адаптер към PS4™ система или друг захранван USB 
порт.

Бутон за 
нулиране

2 Вкарайте малка игла или друг подобен предмет (не е включен в 
предмета) в отвора около бутона за нулиране на безжичния адаптер и 
го натиснете в продължение на поне една секунда.

3 От слушалките задръжте натиснати бутоните MUTE (Без звук) и VSS 
(Виртуален съраунд звук).

4 Без да пускате бутоните MUTE (Без звук) и VSS (Виртуален съраунд звук), 
включете превключвателя за захранване/аудио на позиция „1“ или „2“.



Спецификации

Номинална входяща мощност 5V ⎓ 500 mA

Тип батерия Вградена литиево-йонна батерия

Волтаж на батерията 3,7 V ⎓

Капацитет на батерията 570 mAh

Температура на експлоатация 5 °C до 35 °C

Размери (ш × в × д) Безжични слушалки: 201 x 172 x 91 мм 

Безжичен адаптер: 48 x 18 x 8 мм 

Тегло Безжични слушалки: приблизително 230 g

Безжичен адаптер: приблизително 6 g

Система за комуникации Радио честота 2,4 GHz

Максимален обхват Приблизително 10 метра*1

Време за ползваме при напълно  
заредена батерия

8 часа при средно ниво на звука*2

Съдържание на комплекта Безжични слушалки (1)

Безжичен адаптер (1)

Аудио кабел 3,5 мм (1)

USB кабел (micro-B тип А) 30,5 см (1)

Отпечатани материали (1 комплект)

*1 Реалният обхват варира в зависимост от различни фактори, например препятствия 
между слушалките и безжичния адаптер, (електро)магнитни полета от ел. устройство 
(като микровълнови печки), статично електричество, работата на антената, както и 
използваните операционни системи и софтуерни приложения. В зависимост от 
условията на експлоатация, приемането може да прекъсне.

*2 Реалното време на ползване зависи от различни фактори, например заряда на 
батерията и температурата на експлоатация.

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие.

Използването на този продукт с търговска цел и отдаването му под наем е забранено.



ГАРАНЦИЯ

Този продукт има гаранция от производителя за срок от 12 месеца от датата на 
закупването му. Прегледайте гаранцията, предоставена в пакета на PS4™ за пълни 
подробности.

Този продукт се произвежда за Sony Interactive Entertainment Europe Limited,  
10 Great Marlborough Street, Лондон, W1F 7LP, Великобритания.

Импортира се и се разпространява в Европа от Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited, 10 Great Marlborough Street, Лондон, W1F 7LP, Великобритания.

Упълномощеният представител за издаване и запазване на Декларации за съответствие е 
Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Лондон, W1F 7LP, 
Великобритания.

Произведено в Китай.

  

Когато видите тези символи на някой от нашите електрически продукти, батерии или 
опаковка, това означава, че съответният продукт или батерия не трябва да бъдат 
изхвърляни като обикновен битов отпадък в Европа и Турция. За да осигурите правилна 
обработка на продукта и батерията като отпадък, моля да ги изхвърлите посредством 
упълномощено съоръжение за събиране в съответствие с приложимите местни закони или 
изисквания. Отпадъчните електрически уреди и батерии могат също да се изхвърлят 
безплатно чрез търговците на дребно при покупка на нови продукти от същия тип. Освен 
това, в страните от ЕС по-големите търговци е възможно да приемат малки отпадъчни 
електронни устройства безплатно. Моля, попитайте местния си търговец дали тази услуга е 
налице за продуктите, които желаете да изхвърлите. Правейки това, вие ще спомогнете за 
опазването на природните ресурси и спазването на стандартите на защитата на околната 
среда при третиране и депониране на отпадъци от електрически устройства.

Този символ може да се поставя върху батериите в комбинация с допълнителни химически 
символи. Химическият символ на оловото (Pb) се посочва, ако батерията съдържа повече от 
0,004% олово. 

Този продукт съдържа батерия, която е вградена от съображения за безопасност, 
ефективност и защита на данните. Не е необходимо батерията да се заменя през полезния 
живот на продукта, а ако се наложи, тя трябва да се свали от квалифициран сервизен 
персонал. За да осигурите правилна обработка на батерията, моля изхвърлете я като 
отпадък от електрическо оборудване.



За потребители в Европа и Турция.
Декларация за съответсвие с изискванията на Директива RE (неофициален документ)

С настоящото Sony Interactive Entertainment Inc. декларира, че този продукт е в 
съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на 
Директива 2014/53/EC. За повече подробности, моля, посетете следната Интернет 
страницата: playstation.com/support

Честотите, използвани за функцията за безжична мрежа, на този продукт са обхватите  
2,4 GHz.

Диапазон на честота при безжична мрежа и максимална изходна мощност: 
– Фирмено 2,4 GHz: по-малко от 2,8 mW

http://playstation.com/support
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