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AVERTISMENT
Pentru a preveni eventualele afecţiuni ale auzului, evitaţi ascultarea la volum ridicat pentru 
perioade lungi de timp.

Siguranţă şi măsuri de precauţie
Citiți cu atenție informațiile din acest Manual de instrucțiuni și de pe ambalaj înainte de a utiliza 
acest produs. De asemenea, citiţi instrucţiunile pentru sistemul PlayStation®4. Păstraţi toată 
documentaţia pentru consultări ulterioare.

Pentru instrucţiuni mai detaliate despre utilizarea acestui produs, consultaţi  
playstation.com/support

Siguranţa
 ˎ Respectaţi toate avertismentele, măsurile de precauţie şi instrucţiunile.

 ˎ PERICOL DE SUFOCARE - conţine piese mici. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

 ˎ Întrerupeţi imediat utilizarea dacă vă simţiţi obosit sau dacă resimţiţi un disconfort sau o 
durere la nivelul capului în timpul funcţionării căştilor fără fir. Dacă starea persistă, consultaţi 
un medic.

 ˎ Evitaţi utilizarea prelungită a căştilor fără fir. Faceţi o pauză la intervale de aproximativ 15 de 
minute.

 ˎ Există pericolul pierderii permanente a auzului în cazul utilizării căştilor la volum ridicat. Setaţi 
volumul la un nivel sigur. În timp, un sunet din ce în ce mai puternic poate părea normal, însă, 
în realitate vă poate afecta auzul. Dacă auziţi ţiuit în urechi sau voci înăbuşite, încetaţi să mai 
ascultaţi la căşti şi faceţi un control al auzului. Cu cât volumul este mai puternic, cu atât mai 
curând vă va fi afectat auzul. Pentru a vă proteja auzul:

 ˋ limitaţi timpul de utilizare a căştilor la volum ridicat;
 ˋ evitaţi să măriţi volumul pentru a bloca zgomotele exterioare;
 ˋ reduceţi volumul dacă nu puteţi auzi oamenii care vorbesc lângă dvs.

 ˎ În cazul în care aveţi senzaţia că aceste căşti vă irită pielea, întrerupeţi imediat utilizarea.

Utilizarea şi manipularea
 ˎ Nu aruncaţi sau trântiţi căştile şi nu le supuneţi la şocuri fizice puternice.

 ˎ Pentru curăţarea căştilor, utilizaţi o cârpă moale şi uscată. Nu utilizaţi solvenţi sau alte 
chimicale. Nu ştergeţi cu o lavetă tratată chimic.

 ˎ Nu dezasamblaţi căştile şi nu introduceţi nimic în ele, deoarece aceste lucruri pot deteriora 
componentele interne sau vă pot vătăma.

 ˎ Bateria din acest dispozitiv poate prezenta risc de incendiu sau ardere chimică în cazul în care 
este deteriorată. Nu o dezasamblaţi, nu o expuneţi la căldură mai mare de 60 °C şi nu o 
incineraţi.

 ˎ Respectaţi toate semnele şi instrucţiunile care impun oprirea dispozitivelor electrice şi a 
produselor radio în anumite zone, precum staţii de benzină, spitale, zone de detonare, 
atmosfere cu potenţial exploziv sau aparate de zbor.

http://playstation.com/support


Baterie

Atenţie – utilizarea bateriei încorporate:
 ˎ Acest produs conţine o baterie litiu-ion reîncărcabilă.

 ˎ Înainte de a utiliza acest produs, citiţi toate instrucţiunile pentru manipularea şi încărcarea 
bateriei şi urmaţi-le cu atenţie. 

 ˎ Acordaţi atenţie maximă în timpul manipulării bateriei. Utilizarea necorespunzătoare poate 
cauza incendii şi arsuri. 

 ˎ Nu încercaţi niciodată să deschideţi, crăpaţi, încălziţi sau să daţi foc bateriei. 

 ˎ Nu lăsaţi bateria la încărcat pentru o perioadă lungă de timp atunci când produsul nu este 
utilizat. 

 ˎ Întotdeauna eliminaţi bateriile uzate în conformitate cu legile sau cerinţele locale.

 ˎ În cazul în care este deteriorată sau prezintă scurgeri, nu manipulaţi bateria.

 ˎ Dacă se scurge lichidul din interiorul bateriei, opriţi imediat utilizarea produsului şi contactaţi 
asistenţa tehnică pentru ajutor. Dacă lichidul ajunge pe haine, pe piele sau în ochi, clătiţi 
imediat zona afectată cu apă curată şi consultaţi medicul. Lichidul de baterie poate provoca 
orbire.

Durata de utilizare şi de funcţionare a bateriei
 ˎ Bateria are o durată de funcţionare limitată. Durata de încărcare a bateriei scade în mod 
treptat odată cu utilizarea repetată şi cu vechimea. De asemenea, durata de funcţionare a 
bateriei variază în funcţie de metoda de stocare, starea de utilizare, mediu şi alţi factori.

 ˎ Încărcaţi bateria într-un mediu în care intervalul de temperatură este cuprins între 10 °C - 30 
°C. Atunci când încărcarea este efectuată în alte medii, este posibil să nu fie la fel de eficientă.

 ˎ Durata de funcţionare a bateriei poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare şi de factorii de 
mediu.

Atunci când nu se utilizează 
Atunci când produsul nu este utilizat pentru o perioadă extinsă de timp, se recomandă să îl 
încărcați complet cel puţin o dată pe an, pentru a-i păstra funcţionalitatea.

Condiţii de păstrare
 ˎ Nu expuneți produsul la temperaturi extrem de ridicate sau extrem de scăzute, umiditate 
ridicată sau direct la lumina soarelui.

 ˎ Nu aşezaţi obiecte grele pe căşti.

 ˎ Nu lăsaţi lichide sau particule mici să pătrundă în căşti.

 ˎ Nu aşezaţi materiale din cauciuc sau vinil pe exteriorul căştilor o perioadă lungă de timp.

NOTĂ:
Acest echipament generează, utilizează şi poate emite radiaţii sub forma unor frecvenţe radio şi, 
dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate cauza interferenţe 
dăunătoare pentru comunicaţiile radio. Cu toate acestea, nu există garanţii de absenţă a 
interferenţelor într-o anumită instalaţie. Dacă acest echipament cauzează interferenţe dăunătoare 
pentru recepţia semnalului radio sau TV, ceea ce poate fi stabilit prin oprirea şi pornirea 
echipamentului, utilizatorilor li se recomandă să remedieze interferenţele prin una sau mai multe 
dintre următoarele măsuri:



 ˋ reorientaţi sau schimbaţi poziţia antenei receptoare;
 ˋ măriţi distanţa dintre echipament şi receptor;
 ˋ conectaţi echipamentul la o priză dintr-un alt circuit faţă de cel în care este conectat 

receptorul;
 ˋ consultaţi distribuitorul sau un tehnician cu experienţă în aparate radio/televizoare pentru 

ajutor.

Căștile fără fir conferă sonorizare dinamică experienței de divertisment. Reţineţi că funcţionarea 
produselor fără fir poate fi influenţată de prezenţa altor dispozitive fără fir aflate în apropiere. În 
cazul în care aţi întâmpinat probleme în timpul utilizării căştilor fără fir, contactaţi-ne înainte de 
a returna produsul distribuitorului. Pentru detalii, vizitați playstation.com/support.

http://playstation.com/support


Denumirile și funcțiile componentelor

Frontal

Microfon (integrat)
Nu lăsați căștile în apropierea unor boxe cât timp 
microfonul este pornit, deoarece poate apărea 
fenomenul de microfonie (zgomot).

Bandă de fixare pe cap (pliabilă)

Marcaj R (dreapta)

Butoane SOUND/CHAT
Echilibrați volumul vocii din chat în raport cu volumul 
sunetelor din joc.

Indicator de stare 
Comutator de alimentare/pentru modul audio
Setează modul audio sau opreşte căştile. 
1 – Mod standard. 
2 – Mod de amplificare a basului (implicit). 
Acest mod poate fi înlocuit cu moduri audio 
personalizate prin folosirea Headset Companion App 
(Aplicaţia însoţitoare a căştilor).



Spate

Butonul VSS (Sunet surround virtual)
Efectul de sunet surround virtual este pornit implicit.

Marcaj L (stânga)

Butoane VOL +/-
Reglează volumul în 
căști.

Buton MUTE
 ˎ Apăsaţi pentru a anula sunetul microfonului sau 
pentru a-l reactiva.

 ˎ Navigaţi printre setările de volum pentru tonul 
auxiliar (ridicat, mediu, dezactivat) ţinând apăsat pe 
butonul MUTE.

Tonul auxiliar este o funcție care vă permite să 
auziți propria voce din căști. Volumul tonului 
auxiliar se reglează aici, nu pe sistemul PS4™, nici 
pe alte dispozitive. Când funcția MUTE este activă, 
Tonul auxiliar se dezactivează.
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Mufă intrare audio
În momentul în care conectați cablul audio la căști 
pentru a le utiliza cu dispozitivele mobile, funcția 
fără fir se dezactivează.

2  1  O
FF

ND/ CHAT
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Port USB
Conectaţi-vă la un dispozitiv USB acceptat pentru 
a încărca căştile.

Adaptor fără fir

Buton de resetare

Indicator de stare



Configurare inițială

1 Încărcați căștile: conectați-le la un port USB, prin intermediul unui cablu USB.  
Încărcarea căştilor cu microfon poate dura până la 3,5 ore.

2 Introduceți adaptorul fără fir în portul USB.

3 Glisați comutatorul de alimentare în poziția „1” sau „2”.

Utilizarea căștilor cu un sistem PlayStation®4
Aceste căști sunt compatibile cu versiunea 5.00 și cu versiunile mai recente ale 
software-ului de sistem PS4™. Cu un sistem PS4™ se pot folosi mai multe perechi 
de căști. Actualizați întotdeauna software-ul de sistem la cea mai recentă 
versiune.

Afișaj de stare
După prima conectare la un sistem PS4™ și după modificare a setărilor se 
afișează informațiile de stare de mai jos, în colțul din stânga sus al ecranului:

Se afișează atunci când sunetul surround virtual este activat

Afișează nivelul volumului

Se afișează atunci când microfonul este oprit

Afișează nivelul de încărcare a bateriei



Selectarea ieșirii audio
Cu căștile fără fir puteți asculta sunetele de pe sistemul PS4™, inclusiv muzica, 
videoclipurile și jocurile,  cu sunet surround virtual.

 ˋ Acum puteți asculta în același timp sunetele jocurilor și chatul audio. 
Cu butonul SOUND/CHAT puteți regla volumul relativ al sunetelor din jocuri în 
raport cu sunetul de chat.

 ˋ Puteți modifica ieșirea audio a căștilor astfel încât să auziți doar chatul audio.

Pentru a modifica ieșirea audio, selectați  (Setări)   (Dispozitive)  
[Dispozitive audio]  [Ieșire către căști]. 

Ieșire către căști Buton VSS (sunet surround 
virtual)

Buton SOUND/CHAT

Toate semnalele audio Activat Activat

Sunet de chat Dezactivat Dezactivat

NOTĂ:
Pe un sistem PS4™, setarea implicită a căștilor fără fir este [Toate semnalele 
audio].

Utilizarea căștilor cu un PC
Căștile se pot folosi cu un PC (cu Windows® sau cu Mac OS) care are conector USB. 
Introduceți adaptorul fără fir  în conectorul a USB al PC-ului de utilizat, apoi porniți 
căștile. 

Sfaturi

 ˎ Căștile pot fi incompatibile cu unele computere.

 ˎ Butoanele VSS (sunet surround virtual) și SOUND/CHAT se pot folosi 
numai atunci când căștile sunt conectate la un sistem PS4™.

Utilizarea căștilor cu PlayStation®VR
Puteți conecta căștile prin cablu audio la mufa pentru căști stereo de pe 
PlayStation®VR. Drept urmare, toate semnalele audio din jocuri vor fi procesate de 
PlayStation®VR, inclusiv sunetele 3D, dacă jocul le acceptă.

Notă:
Căștile utilizate separat acceptă sunetul stereo sau surround virtual 7.1. Sunetele 
3D sunt acceptate numai cu căștile conectate la PS VR, dacă jocul utilizat cu PS VR 
acceptă sunetele 3D.



Utilizarea căștilor cu dispozitivele portabile
Cu un cablu audio puteți conecta căștile la mufele pentru căști ale dispozitivelor 
compatibile.

 ˎ Pe sistemele PlayStation®Vita puteți asculta sunetele în format stereo standard  
și puteți folosi funcția de chat vocal.

 ˎ Pe alte dispozitive mobile puteți asculta sunetele numai în format stereo 
standard.

Note

 ˎ Cât timp cablul audio din pachet este conectat la căști, butoanele VSS (sunet 
surround virtual), respectiv SOUND/CHAT nu se pot utiliza.

 ˎ Volumul de ieșire depinde de dispozitivul portabil la care sunt conectate căștile. 
Reglați volumul conform necesităților.

 ˎ Puteți utiliza cablul audio inclus pentru a conecta căștile la un dispozitiv mobil, 
astfel încât să puteți să ascultați conținutul audio și să vorbiți la telefon.

 ˋ Dacă nu reușiți să auziți conținutul audio utilizând cablul cu dispozitivul mobil, 
opriți alimentarea căștilor. 

 ˋ Este posibil ca dispozitivul să nu accepte ascultarea conținutului audio în căști 
decât prin utilizarea unui cablu audio standard (comercializat separat). 
Rețineți: cablurile audio standard nu permit comunicațiile de voce.

 ˋ Acest produs nu este compatibil cu toate dispozitivele mobile. Este posibil ca 
unele caracteristici să nu fie disponibile pentru anumite dispozitive mobile.



Încărcarea căștilor
Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, indicatorul de stare emite 
lumină roșie intermitentă, precum și un bip. Încărcați bateria: conectați căștile la 
un dispozitiv USB acceptat, de exemplu, un PC. Cât timp căștile se încarcă, 
indicatorul de stare emite lumină roșie continuă. Când bateria căștilor s-a încărcat 
complet, indicatorul de stare se stinge.

Sfaturi

 ˎ Pe sistemul PS4™ puteți vedea nivelul de încărcare a bateriei. Acesta apare pe 
ecranul de stare care se afișează atunci când schimbați setările căștilor.

 ˎ Dacă dispozitivul sau hubul USB nu asigură un curent suficient de puternic, este 
posibil ca bateria să nu se încarce. Încercați să conectați căștile la un alt 
dispozitiv USB sau la un alt conector USB al dispozitivului.

 ˎ Încărcarea unei baterii complet epuizate durează aproximativ 3,5 ore.

 ˎ Dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, căștile emit bipuri cât timp sunt 
conectate și primesc semnale audio.

 ˎ Se recomandă să încărcați bateria la o temperatură a mediului cuprinsă între 
10°C și 30°C. Încărcarea în alte condiții poate fi mai puțin eficientă.

 ˎ Dacă urmează să nu folosiți căștile fără fir o perioadă de timp îndelungată, se 
recomandă să le încărcați complet cel puțin o dată pe an, pentru a ține bateria în 
stare de funcționare.



Afișaj cu indicator de stare

Căști

Culoarea 
indicatorului

Intermitență Starea căștilor

Albastru Lumină continuă În uz

O aprindere scurtă, repetiții Mod de asociere

Două aprinderi scurte, 
repetiții

Se așteaptă conectarea

Roșu Lumină continuă Încărcare

Roșu (căști pornite) O aprindere scurtă, repetiții Baterie în curs de epuizare

Roși (căștile se 
încarcă)

O aprindere scurtă, repetiții Bateria nu se încarcă

Roșu (căști pornite, 
nu se redau sunete)

O aprindere scurtă, repetiții Eroare de actualizare a 
firmware-ului*

Violet Lumină continuă Intrarea de microfon 
dezactivată

Violet O aprindere scurtă, repetiții Actualizarea software-ului 
este în curs

*  Dacă indicatorul de eroare luminează intermitent, încercați opțiunea Restaurare 
căști din Headset Companion app (Aplicația însoțitoare a căștilor) care se poate 
descărca gratuit din PlayStation™Store. 

Adaptor fără fir

Culoarea 
indicatorului

Intermitență Starea căștilor

Albastru Lumină continuă În uz

O aprindere scurtă, repetiții Mod de asociere

Două aprinderi scurte, 
repetiții

Se așteaptă conectarea



Headset Companion app (Aplicația însoțitoare a căștilor)
Cu Headset Companion app (Aplicația însoțitoare a căștilor) puteți selecta un mod 
audio suplimentar pentru căști. Aveți la dispoziție mai multe moduri, fiecare este 
optimizat astfel încât să accentueze anumite caracteristici audio. Aceste moduri 
au fost dezvoltate exclusiv pentru a fi utilizate cu sisteme PS4™.

Pentru a obține acest moduri audio, descărcați Headset Companion app  
(Aplicația însoțitoare a căștilor) din PlayStation™Store și urmați instrucțiunile 
afișate pe ecran.

După ce se termină acest proces, puteți folosi modul selectat pe căști glisând 
comutatorul de alimentare/audio în poziția „2”.

Resetarea căștilor
În cazul în care căștile nu răspund la încercările de a le utiliza, resetați-le prin 
procedura de mai jos:

1 Conectați adaptorul fără fir la un sistem PS4™ sau la un alt port USB cu 
alimentare.

Buton de 
resetare

2 Introduceți un ac sau un obiect asemănător (nu este inclus) în orificiul din 
jurul butonului de resetare al adaptorului fără fir și împingeți-l înăuntru timp 
de cel puțin o secundă.

3 Pe căști, țineți apăsate butoanele MUTE și VSS.

4 Continuați să țineți apăsate butoanele MUTE și VSS și glisați comutatorul de 
alimentare/mod audio în poziția „1” sau „2”.



Specificaţii

Putere nominală la intrare 5V ⎓ 500 mA

Tipul bateriei Baterie litiu-ion integrată

Tensiune baterie 3,7 V ⎓

Capacitate baterie 570 mAh

Temperatura ambiantă de funcţionare 5 °C – 35 °C

Dimensiuni (l/î/a) Căști fără fir: 201 x 172 x 91 mm 

Adaptor fără fir: 48 x 18 x 8 mm 

Greutate Căști fără fir: aproximativ 230 g

Adaptor fără fir: aproximativ 6 g

Sistem de comunicare FR la 2,4 GHz

Distanţă de comunicare maximă Aproximativ 10 m*1

Durată de utilizare cu bateriile complet 
încărcate

8 ore la un nivel mediu al volumului*2

Conţinut Căști fără fir (1)

Adaptor fără fir (1)

Cablu audio 3,5 mm (1)

Cablu USB (tip A la micro-B) 30,5 mm (1)

Materiale imprimate (1 set)

*1 Intervalul efectiv de comunicaţii variază în funcţie de factori precum obstacolele dintre căşti 
şi adaptorul fără fir, câmpurile magnetice ale dispozitivelor electronice (de exemplu, un 
cuptor cu microunde), electricitatea statică, funcţionarea antenei şi sistemul de operare şi 
aplicaţiile software pe care le utilizaţi. În funcţie de mediul de utilizare, recepţia poate fi 
întreruptă.

*2 Durata efectivă de utilizare depinde de factori precum nivelul de energie din baterie şi 
temperatura ambiantă.

Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare.

Utilizarea în scopuri comerciale sau închirierea acestui produs este interzisă.



GARANŢIE

Acest produs este acoperit timp de 12 luni de la data achiziţiei de garanţia de producător. 
Pentru detalii complete, citiţi garanţia furnizată în ambalajul PS4™.

Acest produs este fabricat pentru Sony Interactive Entertainment Europe Limited,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Marea Britanie. 

Importat în Europa şi distribuit de Sony Interactive Entertainment Europe Limited,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Marea Britanie. 

Reprezentantul autorizat pentru emiterea şi susţinerea Declaraţiilor de conformitate este Sony 
Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Marea 
Britanie.

Fabricat în China.

  

Când vedeţi oricare dintre aceste simboluri pe oricare dintre produsele noastre electrice, pe 
baterii sau pe ambalaje, se indică faptul că produsul electric sau bateria la care se face referire nu 
trebuie eliminat(ă) în Europa şi Turcia ca deşeu menajer obişnuit. Pentru a asigura tratarea corectă 
ca deşeu a acestora, vă rugăm să le eliminaţi apelând la un centru de colectare autorizat, în 
conformitate cu toate legile sau reglementările în vigoare. Deşeurile de produse electrice şi baterii 
pot fi eliminate şi gratuit la comercianţi la cumpărarea unui produs nou de acelaşi tip. Mai mult, în 
ţările din Uniunea Europeană, comercianţii mai mari pot să accepte gratuit produse electronice 
mici pe care doriţi să le scoateţi din uz. Întrebaţi comerciantul local dacă acest serviciu este 
disponibil pentru produsele pe care doriţi să le scoateţi din uz. În acest mod, veţi contribui la 
conservarea resurselor naturale şi la îmbunătăţirea standardelor de protecţie a mediului pentru 
tratarea şi eliminarea deşeurilor electrice. 

Acest simbol poate apărea pe baterii în combinație cu alte simboluri chimice. Simbolul Pb apare 
dacă bateria conține peste 0,004 % plumb. 

Acest produs conţine o baterie încorporată permanent pentru motive de siguranţă, de 
performanţă şi de integritate a datelor. Bateria nu necesită înlocuire pe durata de viaţă a 
produsului şi trebuie îndepărtată numai de către personal de service calificat. Pentru a asigura 
tratarea corectă ca deşeu a bateriei, vă rugăm să eliminaţi din uz acest produs ca deşeu 
electronic.



Pentru clienții din Europa și Turcia.
Declaraţie privind conformitatea cu Directiva RE

Sony Interactive Entertainment Inc. declară prin prezenta că acest produs este în conformitate 
cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi următoarea adresă URL: playstation.com/support

Frecvenţele utilizate de caracteristica rețea wireless a acestui produs sunt situate în intervalul 
2,4 GHz.

Banda de frecvenţă wireless și puterea maximă de ieșire: 
– Proprietar 2,4 GHz: mai puţin de 2,8 mW.

http://playstation.com/support
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