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Застережні заходи
Перш ніж користуватися цим продуктом, уважно прочитайте інформацію в інструкції з 
експлуатації та на упаковці. Також ознайомтеся з інструкціями з використання системи 
PlayStation®4. Збережіть усі документи для довідки в майбутньому.

Докладніші інструкції щодо використання цього продукту можна знайти на сторінці 
playstation.com/support

Безпека
 ˎ Дотримуйтесь усіх попереджень, застережень та інструкцій.

 ˎ РИЗИК ЗАДИХАННЯ – містить дрібні деталі. Зберігайте якнайдалі від малих дітей.

 ˎ Якщо під час використання безпроводової гарнітури ви відчуваєте втому, дискомфорт чи 
головний біль, негайно припиніть користування системою. Якщо цей стан не минає, 
зверніться до лікаря.

 ˎ Уникайте тривалого користування безпроводовою гарнітурою. Робіть перерви через 
приблизно кожні 15 хвилин.

 ˎ Якщо використовувати гарнітуру на високій гучності, можна безповоротно втратити слух. 
Встановлюйте безпечний рівень гучності. З часом може з’явитися звичка, і гучний звук 
може здаватися нормальним, але насправді це може завдавати шкоду слуху. Якщо у 
вухах чутно дзвін, а мовлення здається приглушеним, припиніть прослуховування та 
перевірте слух у лікаря. Що гучніший звук, то швидше він може вплинути на слух. Щоб 
захистити слух, дотримуйтеся наведених нижче порад.

 ˋ Не використовуйте гарнітуру на високій гучності протягом тривалого часу.
 ˋ Не підвищуйте гучність, щоб перекрити шум оточення.
 ˋ Знижуйте гучність, якщо не чуєте людей навколо себе.

 ˎ Якщо здається, що гарнітура подразнює шкіру, негайно припиніть використовувати її.

Використання та догляд
 ˎ Не кидайте та не впускайте гарнітуру, а також не піддавайте її сильним механічним 
ударам.

 ˎ Для чищення гарнітури використовуйте м’яку суху ганчірку. Не використовуйте 
розчинники або інші хімічні речовини. Не використовуйте для чищення поверхні 
тканину, оброблену хімічними засобами.

 ˎ Не розбирайте гарнітуру та не вставляйте в неї жодні предмети, оскільки це може 
призвести до пошкодження внутрішніх компонентів або травмування.

 ˎ Акумулятор, який використовується в цьому пристрої, може призвести до пожежі або 
хімічних опіків, якщо з ним поводитися неправильно. Не розбирайте, не нагрівайте до 
температури понад 60 °C і не підпалюйте його.

 ˎ Дотримуйтеся всіх позначок та інструкцій, які вимагають вимикати електричні або 
радіопристрої в певних місцях, зокрема на автозаправних станціях, у лікарнях, місцях 
проведення вибухових робіт, вибухонебезпечних середовищах або в літаках.

 ˎ Транспортування повинно виконуватися в оригінальній упаковці виробника.



Батарея

Увага! Використання вбудованої батареї. 
 ˎ До складу цього пристрою входить літій-іонна батарея.

 ˎ Перед використанням пристрою прочитайте всі інструкції з користування та заряджання 
батареї та точно виконуйте їх. 

 ˎ Користуйтеся батареєю обережно. Неналежне використання може призвести до пожежі 
чи опіків. 

 ˎ У жодному разі не намагайтеся розбирати, роздавлювати, нагрівати чи підпалювати 
батарею. 

 ˎ Не залишайте батарею підключеною до зарядного пристрою на тривалий час, коли 
пристрій не використовується. 

 ˎ Утилізуйте використані батареї згідно з місцевим законодавством та чинними нормами

 ˎ Не використовуйте батареї з ознаками пошкоджень або витоку.

 ˎ Якщо з батареї витече внутрішня рідина, негайно припиніть користуватись виробом і 
зверніться по допомогу у службу технічної підтримки. Якщо ця рідина потрапила на ваш 
одяг, шкіру або в очі, негайно промийте їх чистою водою та зверніться до лікаря. При 
потраплянні в очі рідина акумулятора може спричинити сліпоту.

Термін служби та тривалість роботи батареї
 ˎ Батарея має обмежений термін служби. За умови постійного використання батареї 
тривалість її заряджання поступово зменшується. Термін служби батареї також залежить 
від способу зберігання, умов використання, навколишнього середовища та інших 
чинників.

 ˎ Заряджати батарею рекомендовано за температури 10–30 °C. За інших умов 
ефективність заряджання може бути меншою.

 ˎ Тривалість роботи батареї може коливатися в залежності від умов використання та 
навколишніх чинників.

Рекомендація щодо зберігання
Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, рекомендовано повністю 
заряджати його щонайменше раз на рік, щоб зберегти його функціональні можливості.

Умови зберігання
 ˎ Не піддавайте виріб впливу дуже високих або низьких температур, високої вологості або 
прямого сонячного світла.

 ˎ Не кладіть важкі предмети на гарнітуру.
 ˎ Бережіть гарнітуру від потрапляння всередину рідини або дрібних часток.
 ˎ Уникайте тривалого контакту зовнішньої частини гарнітури з матеріалами з гуми 
або вінілу.

 ˎ Продукцію слід зберігати в оригінальній упаковці в темному, сухому, чистому, добре 
провітрюваному місці, далеко від кислот і лугів.



ПРИМІТКА
Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, а в 
разі встановлення й використання без дотримання інструкцій може створювати 
перешкоди для радіозв’язку. Однак немає жодної гарантії, що такі перешкоди не 
виникнуть у певних місцях. Якщо це обладнання створює перешкоди для радіо- 
або телесигналу, які можна виявити шляхом увімкнення й вимкнення обладнання, 
спробуйте усунути перешкоди, скориставшись наведеними нижче порадами.

 ˋ Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
 ˋ Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
 ˋ Підключіть обладнання та приймач до різних розеток.
 ˋ Проконсультуйтеся з продавцем або досвідченим спеціалістом із радіо-  

та телетехніки.

Безпроводова гарнітура додає динаміки звуку в розвагах. Зауважте, що на роботу 
безпроводових пристроїв може впливати наявність інших безпроводових пристроїв 
поблизу. Якщо безпроводова гарнітура працює неналежним чином, зверніться до нас, 
перш ніж повертати її продавцю. Щоб дізнатися подробиці, перейдіть на сайт  
playstation.com/support.



Назви компонентів і функцій

Передня сторона

Мікрофон (вбудований)
Не залишайте навушники поруч з динаміками, 
коли мікрофон включений, щоб уникнути 
непотрібного шуму.

Оголів’я (складне)

Маркування R

Кнопки SOUND/CHAT
Балансує гучність голосового чата з гучністю 
звуків гри.

Індикатор стану  
Перемикач живлення / режимів аудіо
Активація режиму аудіо або вимкнення гарнітури.  
1 – стандартний режим.  
2 – режим підсилення басів (за умовчанням).  
Цей режим можна замінити іншими режимами 
аудіо за допомогою Headset Companion App 
(Допоміжна програма для гарнітури).



Задня сторона

Кнопка VSS (віртуальний об’ємний звук)
Ефект віртуального об’ємного звучання 
активується за замовчуванням.

Маркування L

Кнопки VOL +/-
Налаштовує 
гучність гарнітури.

Кнопка MUTE
 ˎ Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути 
мікрофон.

 ˎ Натисніть і утримуйте кнопку MUTE, щоб вибрати 
гучність самопрослуховування (висока, низька, 
вимкнено).

Функція самопрослуховування дозволяє чути 
власний голос через гарнітуру. Гучність 
самопрослуховування регулюється на гарнітурі, 
а не на системі PS4™ або інших пристроях. Якщо 
звук мікрофона відключений, функція 
самопрослуховування вимкнена.

- 
   

   
   

   
VO

LU
M

E 
   

   
   

   
  +

 

MUT
E



Вигляд знизу

Вхідний аудіороз’єм
При підключенні комплектного аудіокабелю до 
гарнітурі для використання з мобільними 
пристроями функція безпроводової роботи 
відключається.

2  1  O
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Порт USB
Підключіть до підтримуваного USB-пристрою 
для заряджання гарнітури.

Безпроводовий адаптер

Кнопка скидання

Індикатор стану



Початкове налаштування

1 Зарядіть гарнітуру, підключивши її до порту USB через кабель USB.  
Щоб повністю зарядити гарнітуру, може знадобитися до 3,5 години.

2 Вставте безпроводовий адаптер у порт USB.

3 Посуньте перемикач живлення у положення «1» або «2».

Використання гарнітури з системою PlayStation®4
Гарнітура сумісна з системним програмним забезпеченням PS4™ версії 5.00 
або більш пізньої. До системи PS4™ можна підключати більше однієї 
гарнітури. Завжди оновлюйте системне програмне забезпечення до 
останньої версії.

Індикація стану
При першому підключенні до системи PS4™ або при зміні налаштувань у 
верхньому лівому куті екрана відображається інформація про стан:

Відображається, коли включається віртуальний об'ємний звук

Індикація рівня гучності

Відображається, коли мікрофон вимкнений

Індикація рівня заряду батареї



Вибір аудіовиходу
За допомогою безпроводової гарнітури на системі PS4™ можна слухати 
музику, дивитися відео і грати в ігри в режимі віртуального об'ємного звуку.

 ˋ Можна одночасно слухати звуки гри і спілкуватися в чаті. 
За допомогою кнопки SOUND/CHAT налаштуйте співвідношення рівня 
гучності звуку в грі і звуку в чаті.

 ˋ Можна змінити вихідне аудіо на гарнітуру, тоді буде чути тільки звук чату.

Щоб змінити відтворення звуку аудіосистемою, натисніть  (Settings) 
(Налаштування)   (Devices) (Пристрої)  [Audio Devices] (Аудіопристрої) 

 [Output to Headphones] (Вихід на навушники). 

Відтворення звуку 
аудіосистемою на 
навушники

Кнопка VSS (віртуальний 
об'ємний звук)

Кнопка SOUND/CHAT

Всі звуки Включено Включено

Тільки звук чату Відключено Відключено

Примітка:
В системі PS4™ настройки безпроводової гарнітури за замовчуванням 
встановлені на [All Audio] (Всі звуки).

Використання гарнітури з ПК
Гарнітуру можна підключати до ПК (Windows® або Mac OS) через роз’єм USB. 
Вставте безпроводовий адаптер в роз’єм USB на комп'ютері, після чого 
увімкніть гарнітуру. 

Поради

 ˎ Гарнітура може не працювати з деякими комп'ютерами.

 ˎ Кнопка VSS (віртуальний об'ємний звук) і кнопка SOUND/CHAT можуть 
використовуватися, тільки якщо гарнітура підключена до системи PS4™.

Використання гарнітури з PlayStation®VR
Для підключення гарнітури до роз’єма для стереонавушників PlayStation®VR 
використовуйте аудіокабель. Це дозволить відтворити все звуки з гри для 
PlayStation®VR, включаючи 3D аудіо, якщо воно підтримується грою.



Примітка
Гарнітура підтримує стереофонічний або віртуальний об'ємний звук 7.1.  
3D аудіо підтримується гарнітурою тільки при підключенні до PS VR і грі з  
3D аудіо.

Використання гарнітури з портативними пристроями
Для підключення гарнітури до роз’єма для навушників сумісних пристроїв 
використовуйте аудіокабель.

 ˎ На системах PlayStation®Vita підтримується тільки стереозвук. Можна 
використовувати мікрофон для ігрових чатів.

 ˎ На мобільних пристроях підтримується тільки стереозвук.

Примітки

 ˎ При підключенні комплектного аудіокабелю до гарнітурі, кнопка VSS 
(віртуальний об'ємний звук) і кнопка SOUND/CHAT не можуть бути 
використані.

 ˎ Вихідна гучність залежить від підключеного портативного пристрою.  
При необхідності відрегулюйте гучність.

 ˎ Ви можете використовувати аудіокабель, що додається в комплекті, для 
підключення гарнітури до мобільного пристрою, щоб прослуховувати 
аудіоматеріали і розмовляти по телефону.

 ˋ Якщо при підключенні гарнітури до мобільного пристрою за допомогою 
кабелю ви не чуєте звук, рекомендуємо вимкнути живлення гарнітури. 

 ˋ Можливо, ваш пристрій підтримує підключення тільки через стандартний 
аудіокабель для відтворення звуку (продається окремо). Зверніть увагу, 
що за допомогою стандартного аудіокабелю неможлива передача 
голосових даних.



 ˋ Цей продукт сумісний не з усіма мобільними пристроями. При 
підключенні до деяких мобільних пристроїв окремі функції можуть бути 
недоступні.

Зарядка гарнітури
При низькому рівні заряду батареї індикатор стану блимає червоним 
кольором і лунає звуковий сигнал. Зарядіть батарею, підключивши гарнітуру 
до підтримуваного пристрою USB, наприклад ПК. Під час зарядки батареї 
індикатор стану світиться червоним кольором. Коли батарея повністю 
заряджена, індикатор стану згасне.

Поради

 ˎ Подивитися заряд батареї можна на екрані системи PS4™. Він 
відображається на екрані індикації стану при зміні параметрів гарнітури.

 ˎ Ви не зможете зарядити батарею, якщо USB-пристрій або концентратор USB 
не забезпечують достатнього живлення. Спробуйте підключити гарнітуру до 
іншого USB-пристрою або іншого роз'єму USB на пристрої.

 ˎ Зарядка повністю розрядженою батареї займає близько 3,5 годин.

 ˎ При низькому заряді батареї гарнітура видає звуковий сигнал, якщо вона 
підключена і приймає аудіосигнал.

 ˎ Рекомендується заряджати батарею при температурі від 10° C до 30° C. 
Зарядка при інших температурах може бути менш ефективною.

 ˎ Якщо ви не плануєте використовувати безпроводову гарнітуру протягом 
тривалого періоду часу, для підтримки функціональних можливостей 
рекомендується повністю заряджати батарею не менше одного разу на рік.



Варіанти індикатора стану

Гарнітура

Колір індикатора Блимає Статус гарнітури

Синій Постійно горить Використовується

Повторювані поодинокі 
спалахи

Режим поєднання

Повторювані подвійні 
спалахи

Чекає підключення

Червоний Постійно горить Зарядка

Червоний 
(гарнітура 
включена)

Повторювані поодинокі 
спалахи

Низький заряд батареї

Червоний 
(гарнітура 
заряджається)

Повторювані поодинокі 
спалахи

Батарея не заряджається

Червоний 
(гарнітура 
включена, але не 
відтворює звук)

Повторювані поодинокі 
спалахи

Помилка оновлення 
вбудованого ПЗ*

Фіолетовий Постійно горить Мікрофон вимкнений

Фіолетовий Повторювані поодинокі 
спалахи

Йде оновлення 
вбудованого ПЗ

*  Якщо ви бачите, що гарнітура сигналізує про помилку, використовуйте 
функцію відновлення, доступну у Headset Companion App (Допоміжна 
програма для гарнітури), яку можна безкоштовно завантажити з 
PlayStation™Store.

Безпроводовий адаптер

Колір індикатора Блимає Статус гарнітури

Синій Постійно горить Використовується

Повторювані поодинокі 
спалахи

Режим поєднання

Повторювані подвійні 
спалахи

Чекає підключення



Headset Companion App (Допоміжна програма для 
гарнітури)

За допомогою Headset Companion App (Допоміжна програма для гарнітури) 
можна вибрати додатковий режим звуку для  гарнітури. Можна вибирати з 
декількох режимів, кожен з яких оптимізований для поліпшення різних 
характеристик звуку. Ці режими розроблені виключно для використання з 
системами PS4™.

Щоб встановити один з цих режимів, завантажте Headset Companion App 
(Допоміжна програма для гарнітури) з PlayStation™ Store і дотримуйтесь 
інструкцій на екрані.

Потім переведіть перемикач живлення/режимів аудіо в положення «2», 
вибравши потрібний режим для вашої гарнітури.

Перезавантаження гарнітури
Якщо гарнітура не відповідає на ваші дії, перезавантажте її:

1 Підключіть безпроводовий адаптер до системи PS4™ або іншого роз'єму 
USB з живленням.

Кнопка скидання

2 Вставте шпильку або аналогічний тонкий предмет (не входить 
в комплект поставки) в отвір поряд з кнопкою скидання на 
безпроводовому адаптері, натисніть і утримуйте не менше однієї 
секунди.

3 На гарнітурі натисніть і утримуйте кнопку MUTE і кнопку VSS.

4 Утримуючи натиснутими кнопки MUTE і VSS, переведіть перемикач 
живлення/режиму аудио в положення «1» або «2».



Технічні характеристики

Номінальна вхідна напруга 5 В ⎓ 500 mA

Тип батареї Вбудована літієво-іонна батарея

Напруження батареї 3,7 B ⎓

Ємність акумулятора 570 мАг

Робоча температура 5 ° C до 35 ° C

Габаритні розміри (ш/в/г) Безпроводова гарнітура: 201 x 172 x 91 мм 

Безпроводовий адаптер: 48 x 18 x 8 мм 

Вага Безпроводова  гарнітура: прибл. 230 г

Безпроводовий адаптер: прибл. 6 г

Система зв’язку Радіочастота 2,4 ГГц

Максимальна дальність зв’язку Прибл. 10 м*1

Час автономної роботи за повного 
заряду

8 годин при середньому рівні гучності*2

Комплект постачання Безпроводова гарнітура (1)

Безпроводовий адаптер (1)

Аудіокабель 3,5 мм (1)

Кабель USB (від типу А до мікро-В) 30,5 см (1)

Друковані матеріали (1 комплект)

*1 Фактична дальність зв’язку може різнитися залежно від таких факторів: перешкоди між 
гарнітурою та безпроводовим адаптером, магнітні поля, створювані електронними 
приладами (наприклад, мікрохвильовою піччю), статична електрика, технічні 
характеристики антени та операційна система й програми, що використовуються. 
Приймання може перериватися – це залежить від умов експлуатації.

*2 Фактичний час автономної роботи може різнитися залежно від заряду акумулятора та 
температури навколишнього середовища.

Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього 
повідомлення.

Використання цього виробу з комерційною метою та прокат забороняються.



ГАРАНТІЯ

На цей виріб розповсюджується гарантія виробника терміном 12 місяців із дати покупки. 
Докладну інформацію див. у гарантії, яка міститься в комплекті постачання PS4™.

Цей продукт виготовлено для компанії «Соні Інтеректів Ентертейнмент Юроп Лімітед.», 
зареєстрованої за адресою: Грейт Марлборо Стріт 10, Лондон, W1F 7LP, Сполучене 
Королівство.

Виробник: Соні Інтеректів Ентертейнмент ЛЛСІ, 2207 Бріджпоінте Парквей, Сан Матео, 
Каліфорнія, 94404, США.

Дата виготовлення зазначена на упаковці або етикетці виробу після позначки “P/D” у 
наступному форматі: P/D: MM.YYYY, де MM – місяць, YYYY – рік виготовлення.

Вироблено у Китаї.

Уповноважений представник виробника в Україні з питань відповідності вимогам 
технічних регламентів: ТОВ «Соні Україна», вул. Іллінська, 8, м.Київ, 04070, Україна.

Справжнім Соні Інтеректів Ентертейнмент ЛЛСІ заявляє, що тип радіообладнання 
безпроводова стереогарнітура CUHYA-0080 та безпроводовий адаптер CUHYA-0081 
відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про 
відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:  
http://www.compliance.sony.ua/.

Стандарт зв’язку (мережі, 
інтерфейсу передавання 

даних)

Смуга радіочастот, в якій 
працює (передавання/

приймання)

Максимальна потужність 
випромінювання у 
зазначених смугах 

радіочастот

Широкосмуговий 
радіодоступ

(неспеціалізований 
пристрій короткого 

радіусу дії) 

2405,35-2477,35 МГц 2,8 мВт

Утилізуйте продукт відповідно до місцевого законодавства про переробку електричного 
та електронного обладнання. 

Продажі повинні проводитися відповідно до вимог чинного законодавства.
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