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Қауіпсіздік және сақтық шаралары
Бұл өнімді пайдаланбай тұрып, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулығындағы және орамадағы 
ақпаратты мұқият оқып шығыңыз. Сондай-ақ, PlayStation®4 жүйесі туралы нұсқауларды оқып 
шығыңыз. Бүкіл құжаттаманы болашақ анықтама ретінде сақтаңыз.
Осы өнімді пайдалану туралы толығырақ ақпаратты мына веб-беттен қараңыз:  
playstation.com/support

Қауіпсіздік
 ˎ Барлық ескертулерді, сақтық шараларын және нұсқауларды орындаңыз.
 ˎ ТҰНШЫҒУ ҚАУПІ БАР - шағын бөліктер бар. Кішкентай балалардың қолдары жетпейтін жерде 
сақтаңыз.

 ˎ Сымсыз гарнитураны пайдалану кезінде шаршауды сезе бастасаңыз немесе ыңғайсыздықты 
немесе бас ауруын сезсеңіз, жүйені пайдалануды бірден тоқтатыңыз. Егер бұл күй жалғасса, 
дәрігерге хабарласыңыз.

 ˎ Сымсыз гарнитураны ұзақ уақыт бойы пайдаланбаңыз. Шамамен 15 минут аралықтармен үзілістер 
жасаңыз.

 ˎ Гарнитураны жоғары дыбыс деңгейімен пайдаланса, шаштың түсіп қалуы орын алуы мүмкін. 
Дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. 
Уақыт өте келе қаттылығы артатын дыбыс қалыпты естілуі мүмкін, бірақ іс жүзінде есту қабілетіңізді 
зақымдап жатқан болуыңыз мүмкін. 
Егер құлағыңызда шырылды немесе түсініксіз сөздерді естісеңіз, тыңдауды тоқтатыңыз және 
құлағыңызды тексертіңіз. 
Дыбыс деңгейі неғұрлым жоғары болса, есті қабілетіңізге соғұрлым тезірек әсер етілуі мүмкін. Есту 
қабілетіңізді қорғау үшін:

 ˋ Гарнитураны жоғары дыбыс деңгейімен пайдалану уақытын шектеңіз.
 ˋ Шулы ортаның дыбысын естімеу үшін дыбыс деңгейін арттырмаңыз.
 ˋ Жаныңызда сөйлеп жатқан адамдарды есті алмасаңыз, дыбыс деңгейін төмендетіңіз.

 ˎ Егер гарнитура теріңізді тітіркендіріп жатқанын сезсеңіз, оны пайдалануды бірден тоқтатыңыз.

Пайдалану және ұстау
 ˎ Гарнитураны тастамаңыз немесе түсіріп алмаңыз я болмаса қатты соқпаңыз.
 ˎ Гарнитураны тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Еріткіштерді немесе басқа 
химиялық заттарды қолданбаңыз. Химиялық жолмен өңделген тазалағыш шүберекпен сүртпеңіз.

 ˎ Гарнитураны бөлшектемеңіз немесе ішіне ештеңе салмаңыз, өйткені бұл ішкі құрамдастарды 
зақымдауы немесе сізді жарақаттауы мүмкін.

 ˎ Бұл құрылғыда пайдаланылған батареяға дұрыс қарамаса, өрт немесе химиялық күйік қаупін 
тудыруы мүмкін. Бөлшектемеңіз, 60°C жоғары қыздырмаңыз немесе теспеңіз.

 ˎ Газ/жанармай құю станциялары, ауруханалар, жарылыс жұмыстары аймақтарында, ықтимал 
жарылғыш атмосфераларда немесе ұшақта электр құрылғы немесе радио өнімдерін өшіруді талап 
ететін барлық белгілерді және нұсқауларды орындаңыз.

 ˎ Тасымалдау өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында орындалады.

http://playstation.com/support


Батарея

Абайлаңыз! Орнатылған литий-ионды батареяны пайдалану: 
 ˎ Бұл өнімде литий-ионды қайта зарядталатын батарея бар.
 ˎ Бұл өнімді пайдаланбастан бұрын батареяны қолдану мен зарядтау бойынша нұсқауларды оқып, 
оларды мұқият орындаңыз. 

 ˎ Батареяны қолданғанда өте мұқият болыңыз. Дұрыс қолданбаудан өрт шығу немесе күіп қалу 
қаупі бар. 

 ˎ Батареяны ашуға, сындыруға, қыздыруға немесе отқа тастауға болмайды. 
 ˎ Өнімді пайдаланбаған кезде батареяны ұзақ уақытқа зарядтамаңыз. 
 ˎ Әрдайым қолданылған батареяларды жергілікті заңдарға немесе талаптарға сай тастаңыз.
 ˎ Зақымдалған немесе ағып кеткен батареяны пайдаланбаңыз.
 ˎ Егер ішкі батарея сұйықтығы ағып кетсе, өнімді пайдалануды дереу тоқтатып, көмек алу үшін 
техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Егер сұйықтық киіміңізге, теріңізге немесе 
көздеріңізге тиген болса, сол тиген аймақты дереу таза сумен шайып, дәрігерге көрініңіз. Батарея 
сұйықтығы соқыр болу қаупін тудырады.

Батарея мерзімі және ұзақтығы
 ˎ Батареяның қызмет көрсету мерзімі шектеулі. Батареяның зарядтау ұзақтығы қайта пайдаланғанда 
және қайтарылғанда біртіндеп азаяды. Батареяның қызмет көрсету мерзімі сақтау әдісіне, 
пайдалану күйіне, ортаға және басқа факторларға байланысты әртүрлі болады.

 ˎ Температура ауқымы 10 °C – 30 °C арасындағы ортада зарядтаңыз. Басқа орталарда орындалса, 
зарядтау тиімді болмауы мүмкін.

 ˎ Батарея ұзақтығы пайдалану жағдайларына және орта факторларына байланысты әртүрлі болуы 
мүмкін.

Пайдаланылмағанда
Өнімді ұзақ мерзім пайдаланылмайтын болса, батареяның қызметін сақтау үшін кемінде жылына бір 
рет толық зарядтау ұсынылады.

Сақтау жағдайлары
 ˎ Өнімдерді өте жоғары немесе төмен температура, жоғары ылғалдылық немесе тікелей күн 
сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.

 ˎ Гарнитураға ауыр заттарды қоймаңыз.
 ˎ Гарнитураға сұйық немесе шағын бөлшектердің кіруіне жол бермеңіз.
 ˎ Гарнитураның сыртына қандай да бір резеңке немесе винил материалдарды ұзақ уақытқа 
қоймаңыз.

 ˎ Өнімдерді бірегей қаптамасында, қышқылдар мен сілтілерден алыс қараңғы, құрғақ, таза, жақсы 
желдетілетін жерде сақтау керек.

ЕСКЕРІМ:
Бұл жабдық радио жиілік энергиясын жасайды, пайдаланады және шығара алады, оны нұсқауларға 
сай орнатпаса және пайдаланбаса, радио байланысқа зиянды кедергілер тудыруы мүмкін. Бірақ, 
нақты орнатымда кедергі орын алуы мүмкін екеніне кепілдік жоқ. Егер бұл жабдық радио немесе 
теледидар қабылдауына зиянды кедергі келтірсе, мұны жабдықты өшіру және қосу арқылы 



анықтауға болады, пайдаланушыға келесі шаралардың біреуімен немесе бірнешеуімен түзетуге 
тырысу ұсынылады:

 ˋ Қабылдағыш антеннаның бағдарын немесе орнын өзгертіңіз.
 ˋ Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
 ˋ Жабдықты қабылдағыш қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыңыз.
 ˋ Анықтама алу үшін дилерге немесе тәжірибелі радио/ТД техникалық маманына хабарласыңыз.

Сымсыз гарнитура көңіл көтеретің тәжірибеңізге динамикалық дыбысты әкеледі. Сымсыз өнімдерге 
маңайындағы басқа сымсыз құрылғылардың болуы әсер етуі мүмкін екенін ескеріңіз. Егер сымсыз 
гарнитура күтпеген түрде жұмыс істесе, сатушыға қайтару алдында бізге хабарласыңыз.  
Егжей-тегжей үшін playstation.com/support кіріңіз.

http://playstation.com/support


Бөлім аттары және функциялар

Алды

Микрофон (біріктірілген)
Микрафон ашық болған кезде құлақаспапты 
динамиканың жанында тастаудан аулақ 
болыңыз,өйткені мүмкін кері байланыс пайда болады 
(аудио шуы).

Құлаққап жиегі (Бүктеледі)

R таңбасы

SOUND/CHAT (дыбыс/чат) түймелері
Дауыстық чаттың дыбысын ойын дауысының деңгейіне 
байланысты теңестіріңіз.

Cтатус индикаторы 
Қуат/аудио режимі қосқышы
Аудио режимін орнатады немесе гарнитураны өшіреді. 
1 – Стандартты режим. 
2 – Басты күшейту режимі (әдепкі). 
Headset Companion App (Гарнитура көмекшісі 
қолданбасы) арқылы бұл режимді өзгертілмелі дыбыс 
режимдерімен алмастыруға болады. 



Арты

VSS (Виртуалдық ауқымды дыбыс) түймесі
Виртуалды ауқымды дыбыс әдепкі жағдайда қосулы 
болады.

L таңбасы

VOL +/- түймелері
Гарнитураға дыбыс 
қосыңыз

MUTE (Дыбысты өшіру) түймесі
 ˎ Микрофонның MUTE түймесін қосу және өшіру үшін 
басыңыз.

 ˎ MUTE түймесін басып тұрумен жергілікті әсер дыбыс 
деңгейі параметрлерін (жоғары, орташа, өшіру) 
өзгертіңіз.

Жергілікті әсер ерекшелігі арқылы дауысыңызды 
гарнитурадан есте аласыз. Мұнда жергілікті әсер 
дыбысы орнатылған, және PS4™ жүйесі немесе басқа 
жабдықта орнатылмаған. MUTE қосылы болған кезде 
жергілікті әсер ерекшелігі өшірілі болады.
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Төменгі жағы

Дыбыс кірісі ұяшығы
Енгізілген аудио кабель ұялы телефон үшін 
гарнитураға қосылған кезде сымсыз функциясы 
өшіріледі.

2  1  O
FF

ND/ CHAT
MUTE

USB порты
Гарнитураны зарядтау үшін қолдау көрсетілетін USB 
құрылғысына қосылыңыз.

Сымсыз адаптер

Қалпына келтіру түймесі

Cтатус индикаторы



Бастапқы орнату

1 USB кабелі арқылы гарнитураны USB портқа қосып зарядтаңыз.  
Гарнитураны толық зарядтау үшін 3,5 сағатқа дейін қажет болуы мүмкін.

2 USB портқа сымсыз адаптерді кірістіріңіз.

3 Қуат қосқышы “1” немесе “2” айқындамасына ауыстырыңыз.

PlayStation®4 жүйесі мен бірге гарнитура қолданыла алады
Гарнитура PS4™ жүйесі үйлесімді. Бағдармалық құрал 5.00 немесе соңғы нұсқасы. 
PS4™ жүйесі бірден көп гарнитура қолданылады. Ерқашан бағдарламалық құрал 
жүесің соңғы нұсқаға қарай жаңартыңыз.

Статус дисплей
Бірінші рет PS4™ жүйесіне қосылғанда немесе құрылғыны ауыстырған кезде кәзіргі 
статус ақпараты экранның сол жоғарғы жағында көрсетіледі.

Виртуалды ауқымды дыбыс жарамды болған кезде көрсетіледі 

Дауыс деңгейің көрсетеді

Микрофон өшірілі болған кезде көрсетеді

Заряд ақы деңгейін көрсетеді



Аудио шығыс таңдауы
Сымсыз гарнитура арқылы PS4™ жүйесі аудио тыңдай аласың, Виртуалды ауқымды 
дыбыс ішіндегі музыка, видео және ойын.

 ˋ Бір мезгілде екеуіні де ойын аудио және чат аудио тыңдай аласың. 
Ойын аудио қарсы чат аудиоға салыстармалы дауыс бейімдеңіз келсе SOUND/CHAT 
түймесің қолданыңыз.

 ˋ Гарнитураға қарай аудио шағысың ауыстырылады соған қарай тек қана chat 
аудтоны есте аласыз.

Аудио шығысың ауыстыру үшін таңда  (Settings)(Баптау)   (Devices)(құрылғы) 
 [Audio Devices](аудио құрылғысы)  [Output to Headphones](құлақаспап үшін 

шығыс). 

Құлақаспап үшін шығыс VSS (Виртуалды ауқымды 
дыуыс түймесі)

SOUND/CHAT түймелері

Бүкіл аудио Жарамды Жарамды

Чат дабысы Жарамсыз Жарамсыз

ЕСКЕРТУ:
PS4™ жүйесі, сымсыз гарнитура жоқ болуы [All Audio](Бүкіл аудио).

ДК гарнитурамен қолданылады.
Гарнитураны USB порты бар ДК мен қолдана аласыз (Windows® немесе Mac OS). 
Қолданғыңыз келген ДК-да сымсыз адаптерды USB портына қосыңыз содан кейін 
гарнитураны ашыңыз. 

Кеңестер:
 ˎ Гарнитура бірнеше компьютерде жұмыс истемей мүмкін.

 ˎ VSS (Виртуалды ауқымды дыбыс) түймесі және SOUND/CHAT түймесі тек қана 
гарнитура PS4™ жүйесі қосылы болған кезде қолданыла алады. 

PlayStation®VR мен бірге гарнитураны қолданыңыз.
Гарнитураны PlayStation®VR стерео құлақаспап ұяшығына қосулу үшінаудио кабель 
қолданыңыз. PlayStation®VR білдірілген бүкіл ойындардың аудиосың шағарады, егер 
де ойынның атауы арқылы қолдау көрсетілсе ішіне енгізілген 3D аудио шығарылыа 
алады.



ЕСКЕРТУ:
Гарнитура тек қана стерео немесе 7.1 қолдау көрсетеді. PS VR 3D аудиоға қолдау 
көрсететің ойын ойнаған кезде PS VR қосулы болған гарнитура 3D аудиоға қолдау 
көрсетеді.

Гарнитураны қолайлы құрылғы арқылы қолданыңыз
Аудио кабельді гарнитураны қолайлы құрылғығы стерео құлақаспап ұяшығына қосу 
үшін қолданыңыз. 

 ˎ  PlayStation®Vita жүйлерінде стандарт стерео форматы арқылы аудио тыңдай аласыз 
және voice чат ерекшелігіні қодана аласыз.

 ˎ Басқа ұялы телефондарда тек қана аудиоыны стандарт стерео форматында тыңда 
аласыз.

Ескерту:
 ˎ Гарнитура ішіне енгізілген аудио кабель арқылы қосылған кезде VSS (Виртуалды 
ауқымды дыбыс) түймесі және SOUND/CHAT түймесі қолданыла алмайды.

 ˎ Дауыстын шығыуы қолайлы құрылғының қосулуына байланысты. Дауысыны 
тиісінше қосыңыз.

 ˎ Ішіне енгізілген аудио кабель арқылы ұялы телофон мен гарнитураға қосылып аудио 
тыңда аласыз немесе телофонда сойлесе аласыз.

 ˋ Егер де ұялы телефоныныз бен кабель арқылы аудио мазмұнның есте алмағанда 
гарнитураның қуатың өшіріңіз. 

 ˋ Бұл құрылғы стандарт аудио кабельдің(енгезілмеген) гарнитура арқылы 
тыңдыуын қолдау көрсетпейді.Ескетіңіз, стандарт аудио кабельдер дауыс 
байланысың а қолдау көрсетпейді. 

 ˋ Бұл өнім барлық ұялы телефондармен үйлесімді емес. Бірнеше ерекшелігі бүкіл 
ұялы телефондарда жұмыс истемей мүмкін. 



Гарнитура зарядтануда
Қалған батарея деңгейі төмен болған кезде статус индикаторы қызыл түс 
жарқылдайды және белгі дауысыны есте аласыз. Гарнитураны зарядтау үшін USB 
құрылғысына үйлесімді ДК сияқты құрылғыларға қосыңыз. Батарея зарядтану кезінде, 
статус индикаторы қызыл түс болып жаңады. Батарея толық зарядтанған кезде статус 
индикатордың қызыл түсі өшеді.

Кеңестер:
 ˎ PS4™ жүйесі арқылы қалған батарея зарядтануың көре аласыз. Гарнитура 
құрылғысыны ауыстырған кезде статус дисплейден көре аласыз. 

 ˎ Егер USB құрылғысы немесе USB төлкесі зарядтау үшін керекті қуатты жабдықтамаса. 
Гарнитураны басқа бір құрылғының USB құрылғысына немесе USB портына қосуға 
тірісіңіз. 

 ˎ Батареясы толық біткенен бастап зарядтау, 3,5 сағат жақын зарядталады.

 ˎ Батарея заряды төмен болған кезде, қосылы тұрған гарнитура аудио сигнал 
шығарады.

 ˎ Батареяны 10°C дан 30°C градустағы жерлерде зарядтау ұсынулады. Басқа қорғашан 
орталарда тиімді болмауы мүмкін.

 ˎ Егер сымсыз гарнитураны ұзын уақыт ішінде қолданбайтын болсан, батареяны бір 
жыл бойы ұстау үшін толықтап зарядтауыныз ұсынулады.



Статус индикаторы

Гарнитура

Индикатор түсі Жалтыраған айшық Гарнитура статусы

Көк Қатты дене Қолданыста

Жалтырау бір рет 
қайталануда

Жұптау режимі

Жалтырау екі рет 
қайталануда

Қосулуды күту

Қызыл Қатты дене Зарядтану

Қызыл (Гарнитура 
қосылған)

Жалтырау бір рет 
қайталануда

Төмен батарея

Қызыл (Гарнитура 
зарядтануда)

Жалтырау бір рет 
қайталануда

Батарея зарядталмайды

Қызыл (Гарнитура 
қосылған, бірақ 
ешқандай дауыс 
шықпайды)

Жалтырау бір рет 
қайталануда

Микробағдарламаны 
жаңарту қатесі*

Қызылкүрең Қатты дене Микрафон кірісі жабық 

Қызылкүрең Жалтырау бір рет 
қайталануда

Микробағдарламаны 
жаңаруы жақсаруда

*  Жыпылықтап тұрған қате шамын көрсеңіз, PlayStation™Store қызметінен тегін жүктеп 
алынатын Headset Companion App (Гарнитура көмекшісі қолданбасы) арқылы 
таңдауға болатын «Restore Headset» (Гарнитураны бастапқы қалпына келтіру) 
опциясын қолданып көріңіз.

Cымсыз адаптер

Индикатор түсі Жалтыраған айшық Гарнитура статусы

Көк Қатты дене Қолданыста

Жалтырау бір рет 
қайталануда

Жұптау режимі

Жалтырау екі рет 
қайталануда

Қосулуды күту



Headset Companion App (Гарнитура көмекшісі қолданбасы) 
Headset Companion App (Гарнитура көмекшісі қолданбасы) арқылы гарнитураңыз 
үшін қосымша дыбыс режимін таңдауыңызға болады. Әрқайсысы түрлі дыбыс 
сипаттамаларын күшейтуге оңтайландырылған бірнеше режим бар. Бұл режимдер 
PS4™ жүйелерімен пайдалану үшін арнайы әзірленген.

Бұл дыбыс режимдерінің бірін алу үшін, PlayStation™Store қызметінен Headset 
Companion App (Гарнитура көмекшісі қолданбасы) қолданбасын жүктеп алыңыз да, 
экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Бір рет бұл процессты бітіргенен кейін гарнитурада қуат/аудио қосқышы “2” 
позицияға ауыстурып қалаған немесе таңдаған режимді тәжірібеле аласың.

Гарнитураны қалпына келтіру 
Егер гарнитура орнатқын келгенде жауап бермесе айтылған нәрселерді жасап 
қалпына келтіріңіз:

1 Сымсыз адапторды PS4™ жүйесі қосыңыз немесе басқа қосылған USB порт 
қолданыңыз.

Қалпына 
келтіру түймесі

2 Кішкентай ілгекті немесе оған ұқсас нарсені сымсыз адаптордын қалпына 
келтіру түймесіне жаң жақтарындағы тесіктерге қосыңыз, және ең аз бір секунд 
итермелеп кіргізіп ұстаңыз.

3 Гарнитурада, MUTE түймесіне және VSS түймесіне басып тұрыңыз.

4 MUTE түймесіне және VSS түймесіне басып тұрған кезде қуат/аудио қосқышыну 
“1” немесе “2” позицияға ауыстырыңыз.



Техникалық сипаттамалары

Ену тогының көрсеткіші 5V ⎓ 500 mA

Батарея типі Ішкі литий-ионды батарея

Батарея вольтажи 3.7 V ⎓

Батарея сыйымдылығы 570 mAh

Жұмыс ортасының температурасы 5 °C to 35 °C

Өлшемдер (е/б/д) Сымсыз гарнитура: 201 x 172 x 91 мм 
Сымсыз адаптер: 48 x 18 x 8 мм 

Салмақ Сымсыз гарнитура: 230 г. Жақынg
Сымсыз адаптер: 6 г. Жақын

Байланыс жүйесі 2.4 GHz RF

Ең жоғары байланыс ауқымы Шамамен 10 м*1

Толығымен зарядталғанда пайдалану 
уақыты

8 орташа дыбыс деңгейінде*2

Құрамы Сымсыз гарнитура (1)
Сымсыз адаптер (1)
Aудио кабель 3.5мм (1)
USB кабелі (Түрі-A to Микро-B) 30.5 cм (1)
Басылған материалдар (1 жиынтық)

*1 Нақты байланыс ауқымы гарнитура мен сымсыз адаптер арасындағы кедергілер, электрониканың 
(мысалы, микро толқынды пештің) магниттік өрістері, антенна өнімділігі және пайдаланылып 
жатқан амалдық жүйе мен бағдарламаға байланысты өзгеріп отырады. Жұмыс ортасына 
байланысты қабылдау үзілуі мүмкін.

*2 Нақты пайдалану уақыты батарея заряды және қоршаған орта температурасы сияқты 
факторларға байланысты өзгеріп отырады.

Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі.

Осы өнімді коммерциялық мақсаттар үшін пайдалануға немесе жалға беруге тыйым салынады.



КЕПІЛДІК

Бұл өнім сатып алудан кейін 12 айлық өндіруші кепілдігімен қамтылған. Толық мәліметтерді PS4™ 
орамасында берілген кепілдікті қараңыз.

Бұл өнім Сони Интерэктив Энтертейнмент Еуроп Лимитед, 10 Грэйт Мальборо көшесі, Лондон, 
W1F 7LP, Біріккен Корольдік, үшін өндірілген.

Өндіруші: Сони Интерэктив Энтертейнмент ЛЛСИ, 2207 Бриджпоинте Парквей, Сан Матео, 
Калифорния, 94404, АҚШ.

Кеден одағы жеріндегі шетелден әкелуші- «Сони Электроникс» ЖАҚ, Ресей, 123103, Мәскеу, 
Карамышевский өтпе көшесі, 6. Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан кінәрат-талаптар 
қабылдайтын ұйым АО «Сони Электроникс» Представительство в Казахстане, 050059, Алматы, улица 
Иванилова, д. 58, 050059 Алматы қаласы, Иванилов көшесі, 58 үй.

Дайындалған күні бұйымның орамында немесе өнім заттаңбасындағы P/D белгісінің жанында келесі 
форматта көрсетілген: P/D: MM.YYYY, мұндағы MM- дайындалған айы, YYYY- жылы.

Қытайда жасалған.

Өнімді жергілікті электрлік және электрондық қайта өңдеу заңдарына сәйкес тастаңыз.

Сатуды қолданыстағы жергілікті заңнамаға сәйкес орындау керек.
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