Trådløst hodesett (Gull-klasse)
Brukerhåndbok

CUHYA-0080

ADVARSEL
For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder.

Sikkerhet og forholdsregler
Les informasjonen i denne brukerhåndboken og på forpakningen til produktet nøye før du
bruker produktet. Les også instruksjonene for PlayStation®4-systemet. Behold all
dokumentasjon for fremtidig bruk.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker dette produktet, kan du se:
playstation.com/support

Sikkerhet
ˎˎ Overhold

alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner.
– inneholder små deler. Må oppbevares utenfor rekkevidde for små barn.
ˎˎ Slutt å bruke systemet umiddelbart hvis du begynner å føle deg trøtt, eller hvis du føler deg
uvel eller har hodepine mens du bruker det trådløse hodesettet. Kontakt en lege hvis
tilstanden vedvarer.
ˎˎ Unngå langvarig bruk av det trådløse hodesettet. Ta en pause hvert 15. minutt.
ˎˎ Man kan få permanent hørselstap hvis man bruker hodesettet på høyt lydnivå. Still lydnivået
til et trygt nivå. Over tid kan gradvis høyere lyd begynne å høres normalt ut, men det kan
være farlig for hørselen. Hvis du opplever ringing i ørene eller at tale begynner å høres uklar
ut, må du avslutte lyttingen og få undersøkt hørselen. Jo høyere lydnivå, desto raskere kan
hørselen bli påvirket. Slik beskytter du hørselen:
ˋˋ Bruk hodesettet på høyt lydnivå bare i en begrenset periode.
ˋˋ Unngå å skru opp lyden for å stenge ute støy i omgivelsene.
ˋˋ Skru ned lyden hvis du ikke kan høre andre snakke i nærheten.
ˎˎ Hvis du føler at hodesettet irriterer huden, må du slutte å bruke det umiddelbart.
ˎˎ KVELNINGSFARE

Bruk og håndtering
ˎˎ Ikke

kast eller slipp hodesettet i bakken, og ikke utsett det for harde fysiske slag.
en myk og tørr klut til å rengjøre hodesettet med. Ikke bruk løsemidler eller andre
kjemikalier. Ikke tørk hodesettet med en kjemikaliebehandlet vaskeklut.
ˎˎ Ikke demonter eller stikk noe inn i hodesettet. Dette kan skade de interne komponentene eller
føre til personskader.
ˎˎ Batteriet som brukes i dette produktet, kan gi risiko for brann eller etseskader hvis det
behandles feil. Ikke demonter det, utsett det for varme over 60° C eller brenn det.
ˎˎ Overhold alle skilt og instruksjoner som gir beskjed om at elektrisk utstyr eller radioprodukter
må skrus av i bestemte områder, som på bensinstasjoner, sykehus, steder der det foregår
sprengning, potensielt eksplosive atmosfærer og i fly.
ˎˎ Bruk

Batteri
Forsiktig – bruk av det innbygde batteriet:
ˎˎ Dette

produktet inneholder et oppladbart litium-ion-batteri.
du bruker dette produktet, må du lese alle instruksjoner om hvordan du håndterer og
lader batteriet, og følge dem nøye.
ˎˎ Vær ekstra forsiktig når du håndterer batteriet. Misbruk kan føre til brann og brannskader.
ˎˎ Forsøk aldri å åpne, knuse, varme opp eller sette fyr på batteriet.
ˎˎ Ikke la batteriet lades i en lengre tidsperiode når produktet ikke er i bruk.
ˎˎ Kast alltid brukte batterier i henhold til lokale lover eller forskrifter.
ˎˎ Ikke håndter et ødelagt eller lekkende batteri.
ˎˎ Hvis det interne batteriet lekker væske, må du umiddelbart slutte å bruke produktet og
kontakte teknisk støtte for assistanse. Hvis du får væsken på klærne, på huden eller i øynene,
må du umiddelbart skylle det berørte området med rent vann og kontakte lege.
Batterivæsken kan føre til blindhet.
ˎˎ Før

Batterilevetid og -varighet
ˎˎ Batteriet

har begrenset levetid. Batteriet vil vare stadig kortere etter hvert som det blir eldre
og er i bruk. Batteriets levetid avhenger også av hvordan det oppbevares og brukes,
omgivelsene og andre faktorer.
ˎˎ Lade i omgivelser der temperaturen er mellom 10 og 30 °C. Det kan hende at ladingen ikke vil
være like effektiv i andre omgivelser.
ˎˎ Batteriets varighet kan variere avhengig av bruksbetingelser og miljømessige faktorer.

Når den ikke er i bruk
Når produktet ikke skal brukes på lang tid, bør du lade det helt opp minst én gang i året for å
opprettholde funksjonaliteten.

Lagringsveiledning
ˎˎ Ikke

utsett produktet for ekstremt høye eller lave temperaturer, høy fuktighet eller direkte
sollys.
ˎˎ Ikke plasser tunge gjenstander på hodesettet.
ˎˎ Ikke la væske eller små partikler komme inn i hodesettet.
ˎˎ Ikke ha gummi- eller vinylmaterialer på overflaten av hodesettet i en lengre periode.

MERK:
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke
monteres og brukes i henhold til instruksjonene, forårsake skadelig interferens på
radiokommunikasjon. Det kan imidlertid ikke garanteres at interferens ikke vil oppstå. Hvis
utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan bestemmes ved
å skru utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å bli kvitt interferensen gjennom å
treffe ett eller flere av følgende tiltak:
ˋˋ Vri på eller flytt mottaksantennen.
ˋˋ Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
ˋˋ Koble utstyret til en annen stikkontakt eller en annen strømkrets enn det som mottakeren er
koblet til.

ˋˋ

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Det trådløse hodesettet gir dynamisk lyd til underholdningsopplevelsen din. Vær oppmerksom
på at trådløse produkter kan bli påvirket av andre trådløse enheter i nærheten. Hvis det trådløse
hodesettet fungerer på en uventet måte, bør du kontakte oss før du leverer det tilbake til
forhandleren. For mer informasjon, besøk playstation.com/support.

Navn på deler og funksjoner
Foran
Hodebånd (kan brettes)
R-markering
SOUND/CHAT-knapper
Balanserer stemmechatvolumet i forhold til lyden i
spillet.

Mikrofon (integrert)
Unngå å plassere hodesettet i nærheten av
høyttalere mens mikrofonen er på, da dette kan
medføre tilbakeslag (lydstøy).

Statusindikator
Strøm/lydmodus-bryter
Velger lydmodus eller slår av hodesettet.
1 – Standardmodus.
2 – Bassforsterkningsmodus (standard).
Denne modusen kan erstattes med egne
lydmodi fra Følgeapp for headset.

Bak

L-markering
VSS (Virtuell surroundlyd)-knapp

MU

TE

-

LU
VO

ME

+

Den virtuelle surroundlydeffekten er på som
standard.

MUTE-knapp
VOL-knapper (+/-)
Juster lydnivået på
trådløse hodesettet.

ˎˎ Trykk

for å skru mikrofonen av og på.
gjennom voluminnstillingene for sidetone (høy,
middels, av) ved å holde inne MUTE-knappen.

ˎˎ Bla

Sidetone er en funksjon som lar deg høre din egen
stemme fra trådløse hodesettet. Sidetone-lydnivået
justerer du her og ikke på PS4™-systemet eller
andre enheter. Når MUTE (lydløst) er aktivert, blir
også Sidetone-funksjonen inaktivert.

Undersiden
ND/ CHAT
2 1 OFF

Lydinnngangskontakt
MUTE

Når den inkluderte lydkabelen kobles til trådløse
hodesettet for bruk med mobile enheter,
inaktiveres den trådløse funksjonaliteten.

USB-port
Koble til en støttet USB-enhet for å lade
hodesettet.

Trådløs adapter

Reset-knapp
Statusindikator

Førstegangsoppsett

1

2
3

Lad trådløse hodesettet ved å koble de til en USB-port med en USB-kabel.
Hodesettet kan måtte lades i opptil 3,5 time for å bli fulladet.

Koble til den trådløse adapteren i en USB-port.
Sett strømbryteren til «1» eller «2».

Bruk av hodesettet med et PlayStation®4-system
Hodesettet er kompatibelt med PS4™-systemprogramvare 5.00 eller nyere.
Du kan bruke mer enn ett hodesett på PS4™-systemet. Alltid oppdater
systemprogramvaren til den nyeste versjonen.

Statusvisning
Når du først kobler til et PS4™-system eller endrer innstillinger, vil følgende
statusinformasjon bli vist øverst til venstre på skjermen:

Vises når virtuell surroundlyd er aktivert
Viser lydnivå
Viser når mikrofonen er skrudd av
Viser batterinivået

Valg av lydoppsett
Med det trådløse hodesettet kan du lytte til lyden fra et PS4™-system, inkludert
musikk, videoer og spill, i virtuell surroundlyd.
ˋˋ

Du kan lytte til både spillets lyd og lyden fra en chat samtidig.
Bruk SOUND/CHAT-knappen til å justere balansen på lydnivået mellom lyden
fra spillet og lyden fra chatten.

ˋˋ

Du kan endre lydoppsettet for hodesettet slik at du kun hører lyden fra chatten.

For å endre lydoppsett, velg
[Utgang til hodetelefoner].

(Innstillinger)

(Enheter)

[Lydenheter]

Utgang til hodetelefoner

VSS (virtuell
surroundlyd)-knapp

SOUND/CHAT-knapp

All lyd

Aktivert

Aktivert

Chat-lyd

Inaktivert

Inaktivert

OBS:
På PS4™-systemet vil de trådløse hodetelefonene til vanlig settes til [All lyd].

Bruk av hodesettet på en PC
Du kan bruke hodesettet med en PC (som kjører Windows® eller Mac OS) om
datamaskinen har en ledig USB-kontakt. Sett den trådløse adapteren i en
USB-kontakt på datamaskinen du ønsker å bruke hodesettet på, og skru så på
hodetelefonene.
Tips
ˎˎ Enkelte

datamaskiner vil kanskje ikke la deg bruke hodesettet.

ˎˎ VSS

(Virtuell surroundlyd)-knappen og SOUND/CHAT-knappen kan kun brukes
når hodesettet er koblet til et PS4™-system.

Bruk av hodesettet sammen med PlayStation®VR
Du kan bruke en lydkabel for å koble hodesettet til kontakten for
stereoøretelefoner på PlayStation®VR. Dette gir deg all spillyden som behandles
av PlayStation®VR, inkludert 3D-lyd om spillet støtter det.

Obs
Hodesettet støtter kun stereo eller virtuell 7.1-surroundlyd. 3D-lyd støttes kun av
hodesettet når det er koblet til PS VR, mens du spiller PS VR-spill som støtter
3D-lyd.

Bruk av hodesettet på en bærbar enhet
Du kan bruke en lydkabel for å koble hodeseettet til øretelefonkontakten på
kompatible enheter.
ˎˎ På

PlayStation®Vita-systemer kan du høre på lyd i vanlig stereoformat og bruke
stemmechat-funksjonen.

ˎˎ På

andre mobile enheter kan du kun lytte til lyd i vanlig stereolyd.

Obs
ˎˎ Når

den inkluderte lydkabelen kobles til hodetelefonene, kan ikke VSS-knappen
(Virtuell surroundlyd) og SOUND/CHAT-knappen brukes.

ˎˎ Lydnivået

varierer etter hva slags type bærbar enhet du bruker. Juster lydnivået i
henhold til dette.

ˎˎ Du

kan også bruke den inkluderte lydkabelen for å koble hodesettet til din
mobile enhet for å lytte til musikk og snakke på telefonen.
ˋˋ

Om du ikke kan høre lyd når du bruker kabelen med din mobile enhet, prøv å
skru hodesettet av.

ˋˋ

Enheten din støtter kanskje eksklusivt bruken av vanlige lydkabler (ikke
inkludert) for avspilling av innhold over hodesettet. Vær obs på at vanlige
lydkabler ikke støtter stemmekommunikasjon.

ˋˋ

Dette produktet er ikke kompatibelt med alle mobile enheter. Enkelte
funksjoner fungerer kanskje ikke på alle mobile enheter.

Lading av hodesettet
Når det gjenværende batterinivået er lavt, blinker statusindikatoren rødt og du
kan høre en pipelyd. Du kan lade batteriet ved å koble hodesettet til en
kompatibel USB-enhet, som f.eks. en PC. Mens batteriet lader, vil
statusindikatoren lyse rødt. Statusindikatoren skrur seg av når batteriet er
fulladet.
Tips
kan se gjenværende batterinivå via et PS4™-system. Dette vises på
statusskjermen som vises når du endrer innstillingene for hodesettet.

ˎˎ Du

ˎˎ Det

kan hende du ikke får ladet batteriet om USB-enheten eller USBskjøteledningen ikke gir nok strøm til å lade hodesettet. Prøv å koble hodesettet
til en annen USB-enhet eller en annen USB-kontakt på enheten.

ˎˎ Ladetiden

er på ca. 3,5 timer om batteriet er helt tomt.

ˎˎ Når

batterinivået er lavt, begynner hodesettet å pipe om de er tilkoblet og
mottar lydsignaler.

ˎˎ Det

anbefales at du lader batteriet i en omgivelse med en romtemperatur på
mellom 10°C til 30°C. Å lade under andre temperaturer kan resultere i mindre
effektiv opplading.

ˎˎ Om

du ikke har planer om å bruke det trådløse hodesettet på en lengre stund,
anbefales det at du fullader dem minst én gang i året for å bevare
batterifunksjonaliteten.

Statusindikatorvisning
Hodesett
Indikatorfarge

Blinkende lysmønster

Hodesettstatus

Blått

Konstant

I bruk

Blinker gjentakende én
gang

Synkroniseringsmodus

Blinker gjentakende to
ganger

Prøver å koble til

Rødt

Konstant

Lader

Rødt (Hodesett
skrudd på)

Blinker gjentakende én
gang

Lavt batterinivå

Rødt (Hodesett
lades)

Blinker gjentakende én
gang

Batteriet lades ikke

Rødt (Hodesett
skrudd på, men
avspiller ikke lyd)

Blinker gjentakende én
gang

Feil ved oppdatering*

Lilla

Konstant

Mikrofon avslått

Lilla

Blinker gjentakende én
gang

Oppdatering pågår

* Hvis feillampen blinker, kan du prøve «Restore Headset» («Gjenopprette
hodesett») i Følgeapp for headset, som du laster ned gratis fra
PlayStation™Store.

Trådløs adapter
Indikatorfarge

Blinkende lysmønster

Hodesettstatus

Blått

Konstant

I bruk

Blinker gjentakende én
gang

Synkroniseringsmodus

Blinker gjentakende to
ganger

Prøver å koble til

Følgeapp for headset
Med Følgeapp for headset kan du velge en ekstra lydmodus for
hodesettet. Det er flere modi å velge mellom, og hver av dem er optimalisert for å
fremheve forskjellige lydegenskaper. Disse modiene er utviklet kun
for bruk med PS4™-systemer.
For å få en av disse lydmodiene kan du laste ned Følgeapp for headset fra
PlayStation™Store og følge veiledningene på skjermen.
Når prosessen er fullført, kan du oppleve den valgte lydmodusen for hodesettet
ditt ved å sette strøm/lydmodus-bryteren til posisjon «2».

Nullstille hodesettet
Om hodesettet ikke gir utslag når du prøver å bruke de, kan du nullstille dem ved
å gjøre følgende:

1

Koble til den trådløse adapteren til et PS4™-system eller en annen USB-port
som gir strøm.

Reset-knapp

2

Stikke en hårnål eller tilsvarende tynt objekt (ikke inkludert) inn i hullet som
omgir Reset-knappen på den trådløse adapteren, for så trykke den inn og
holde den inne minst ett sekund.

3 På hodesettet, hold inne MUTE-knappen og VSS-knappen.
4 Mens du holder inne MUTE- og VSS-knappene, sett strøm/lydmodusbryteren til posisjon «1» eller «2».

Spesifikasjoner
Nominell inngangseffekt

5V ⎓ 500 mA

Batteritype

Innebygd litium-ion-batteri

Batterispenning

3,7 V ⎓

Batterikapasitet

570 mAh

Temperatur i omgivelsene ved bruk

5 °C til 35 °C

Mål (b/h/d)

Trådløst hodesett: 201 x 172 x 91 mm
Trådløs adapter: 48 x 18 x 8 mm

Vekt

Trådløst hodesett: ca. 230 g
Trådløs adapter: ca. 6 g

Kommunikasjonssystem

2,4 GHz RF

Maksimal kommunikasjonsrekkevidde Ca. 10 m*1
Brukstid når fullt oppladet

8 timer på medium lydnivå*2

Innhold

Trådløst hodesett (1)
Trådløs adapter (1)
Lydkabel på 3,5 mm (1)
USB-kabel (Type-A til Micro-B) 30,5 cm (1)
Papirdokumentasjon (1 sett)

*1

*2

Den faktiske kommunikasjonsrekkevidden varierer avhengig av faktorer som hindringer
mellom hodesettet og den trådløse adapteren, magnetiske felter fra elektronikk (som
mikrobølgeovner), statisk elektrisitet, hvordan antennen fungerer, og operativsystemet og
programvaren som brukes. Avhengig av bruksmiljøet kan det hende mottaket blir forstyrret.
Den faktiske brukstiden varierer avhengig av faktorer som batteriets ladenivå og
temperaturen i omgivelsene.

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Kommersiell bruk eller utleie av dette produktet er forbudt.

GARANTI
Dette produktet dekkes av produsentens garanti i 12 måneder fra kjøpsdatoen. Sjekk garantien
som følger med PS4™ for å få vite mer.

Dette produktet er produsert for Sony Interactive Entertainment Europe Limited,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
Importert i Europa og distribuert av Sony Interactive Entertainment Europe Limited,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
Den autoriserte representanten for å utstede og administrere samsvarserklæringen
er Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London,
W1F 7LP, United Kingdom.
Produsert i Kina.

Når du ser dette symbolet på de elektriske produktene våre, på batteriene eller på emballasjen,
indikerer det at det elektriske produktet eller batteriet ikke skal kastes som vanlig søppel i Europa
og Tyrkia. For å sikre at produktet blir avhendet på riktig måte må de kasseres i tråd med lokale
lover eller krav for avfallshåndtering i forbindelse med elektriske produkter og batterier. Brukte
elektroniske produkter og batterier kan også kasseres kostnadsfritt via forhandlere når du kjøper
nye produkter av samme type. I tillegg kan større forhandlere i EU-land ta i mot mindre brukte
elektroniske produkter kostnadsfritt. Spør den lokale forhandleren om denne tjenesten er
tilgjengelig for de produktene som du ønsker å kaste. Når du gjør dette, hjelper du til med å verne
naturressurser og forbedre standardene innen miljøbeskyttelse.
Dette symbolet kan brukes på batterier kombinert med andre kjemiske symboler. Det kjemiske
symbolet for bly (Pb) vises dersom batteriet inneholder mer enn 0,004 % bly.
Dette produktet inneholder et batteri som er permanent innebygd som et sikkerhetstiltak,
av ytelseshensyn eller integritetshensyn. Batteriet skal normalt ikke måtte erstattes i løpet
av produktets levetid, og skal bare erstattes av sertifisert servicepersonell. For å være sikker
på at du håndterer batteriet korrekt som avfall, bør du kvitte deg med produktet som et
elektrisk produkt.

For kunder i Europa og Tyrkia.
“Uformell samsvarserklæring” i henhold til RE-direktivet
Sony Interactive Entertainment Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.
For flere detaljer, vennligst se: playstation.com/support
Frekvensene som brukes av det trådløse nettverket til dette produktet, er 2,4 GHz.
Trådløst frekvensbånd og maksimal utgangseffekt:
– Beskyttet 2,4 GHz: mindre enn 2,8 mW.

“ ” and “PlayStation” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive
Entertainment Inc.
” is a registered trademark of Sony Corporation.
“

playstation.com
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