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Varnostni ukrepi
Pred uporabo tega izdelka pozorno preberite informacije v 
teh navodilih za uporabnika in na embalaži. Preberite tudi 
navodila za uporabo sistema PlayStation®4. Vso 
dokumentacijo shranite za rabo v prihodnje.
Podrobnejša navodila za uporabo tega izdelka si oglejte na 
spletni strani: playstation.com/support

Varnost
 ˎ Upoštevajte vsa opozorila, varnostne ukrepe in navodila.
 ˎ NEVARNOST ZADUŠITVE – Vsebuje majhne dele. Izdelek naj 
bo zunaj dosega majhnih otrok.

 ˎ Sistem takoj prenehajte uporabljati, če se med uporabo tega 
izdelka počutite utrujeno ali neprijetno oziroma če občutite 
glavobol. Če stanje ne preneha, se posvetujte z zdravnikom.

 ˎ Tega izdelka ne uporabljajte dlje časa. Vsakih 15 minut si 
privoščite odmor.

 ˎ Če slušalke uporabljate pri preveliki glasnosti, lahko pride 
do trajne okvare sluha. Nastavite glasnost na varno raven. 
Prekomerno glasen zvok se vam bo čez nekaj časa morda 
zazdel povsem običajen, vendar je škodljiv za vaš sluh. 
Če slišite zvonjenje v ušesih ali se vam govor zdi pridušen, 
prenehajte uporabljati slušalke in pojdite na pregled sluha. 
Večja kot je glasnost, prej lahko pride do poškodbe sluha. 
Za zaščito sluha upoštevajte naslednje:

 ˋ  Omejite čas uporabe slušalk pri veliki glasnosti.
 ˋ Ne povečujte glasnosti, da bi preglasili hrup iz okolja.
 ˋ Če ne slišite govorjenja ljudi v neposredni bližini, 
zmanjšajte glasnost slušalk.

 ˎ Če imate občutek, da slušalke dražijo vašo kožo, jih takoj 
prenehajte uporabljati.

Uporaba in ravnanje
 ˎ Pazite, da v izdelek ne pridejo tekočine ali drobci. 
 ˎ Izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami.
 ˎ Izdelka ne mečite ali spuščajte iz rok ali drugače 
izpostavljajte močnim udarcem.

OPOZORILO
Ne poslušajte dlje časa pri visoki ravni glasnosti, da preprečite 
morebitno okvaro sluha.

http://playstation.com/support
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 ˎ Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
 ˎ Ne dotikajte se notranjosti priključka in vanj ne vstavljajte 
tujkov.

 ˎ Izdelka ne smete razstavljati ali spreminjati.
 ˎ Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja 
radiofrekvenčno energijo. Če je ne namestite in uporabljate 
v skladu z navodili, lahko povzroči motnje v radijskih 
komunikacijah. Vendar ne zagotavljamo, da v določenih 
primerih pri uporabi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema 
povzroča motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar 
lahko preverite tako, da opremo izklopite in znova vklopite, 
poskusite motnje odpraviti z enim ali več izmed naslednjih 
ukrepov:

 ˋ Spremenite usmerjenost ali premestite sprejemno 
anteno.

 ˋ Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
 ˋ Opremo priključite v električno vtičnico, ki ni v istem 
tokokrogu kot tista, v katero je priključen sprejemnik.

 ˋ Zaprosite za pomoč prodajalca ali izkušenega radijskega/ 
televizijskega tehnika.

 ˎ Brezžične stereo slušalke za sistem PlayStation®4 prinašajo 
dinamičen zvok v vaše doživetje razvedrila. Prosimo, 
upoštevajte, da na brezžične izdelke lahko vpliva prisotnost 
drugih brezžičnih naprav v bližini. Če opazite kakršno koli 
neobičajno delovanje vaših slušalk, se obrnite na nas, 
preden slušalke vrnete prodajalcu. Dodatne informacije 
najdete na playstation.com/support.

Zaščita zunanjosti
Upoštevajte spodnja navodila in tako preprečite, da se 
zunanjost izdelka spremeni ali razbarva.

 ˎ Na zunanjost izdelka za dlje časa ne postavljajte gumijastih 
ali vinilnih materialov.

 ˎ Za čiščenje izdelka uporabljajte mehko čisto krpo. Ne 
uporabljajte topil ali drugih kemičnih sredstev. Ne čistite s 
krpo, ki je obdelana s kemikalijami.

Pogoji za shranjevanje
 ˎ Ne izpostavljajte slušalk visokim temperaturam, visoki 
vlažnosti ali neposredni sončni svetlobi.

 ˎ Izdelka ne izpostavljajte prahu, dimu ali sopari.

http://playstation.com/support
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Imena delov in funkcije

b

A

c

E

d

F

G

J

K

H

I

A Naglavni trak (zložljiv)

b Oznaka L

c  Gumb SOUND/CHAT Prilagodite glasnost klepeta glede na 
zvok igre.

d  Indikator stanja

E  Stikalo za vklop/zvočni način Nastavi zvočni način ali izklopi 
slušalke. 
 Položaja: 
 OFF – izklopi slušalke 
 1 – standardni način 
 2 – način z okrepljenimi nizkimi toni  
Zvočna načina je mogoče prilagoditi in ju lahko zamenjate z 
drugimi načini iz Headset Companion App (aplikacije Headset 
Companion).
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F  Gumb MUTE/povratni zvok 
Na hitro pritisnite in izklopite ali vklopite mikrofon* 
Pridržite, da izberete glasnost povratnega zvoka** 
– En pisk – nizka glasnost 
– Dva kratka piska – visoka glasnost 
– Pisk z nizkim tonom – povratni zvok je izklopljen

  * Ko je mikrofon izklopljen, je funkcija povratnega zvoka 
izklopljena. 
 **Povratni zvok omogoča, da slišite svoj glas s slušalkami. 
Glasnost povratnega zvoka prilagodite na slušalkah in ne na 
sistemu PlayStation®4 ali drugih napravah.

G  Gumba VOLUME +/- Prilagodite glasnost slušalk. 

H  Vrata USB Priključite na podprto napravo USB in napolnite 
slušalke.

I  Vtičnica za zvočni vhod Ko na slušalke priključite standardni 
3,5-milimetrski zvočni kabel za uporabo z mobilnimi 
napravami, je brezžična funkcija izklopljena.

J  Stikalo VSS/3D AUDIO Omogoča navidezni prostorski zvok 
ali zvok 3D, odvisno od vsebine. 
 Položaja: 
 OFF – stereo izhod 
  ON – izboljšan navidezni prostorski zvok (VSS) za vsebino 

stereo/5.1/7.1; zvok 3D za vsebino z zvokom 3D

  Tehnologija zvoka 3D je še boljša od 7.1-kanalnega 
navideznega prostorskega zvoka in zagotavlja izjemno 
položajni zvok, ki pri podprtih igrah predvaja zvok iz 
vseh smeri.  
Če igra ne podpira zvoka 3D, lahko še vedno predvajate 
navidezni prostorski zvok.

K  Mikrofona (2) (vgrajena) Ko je mikrofon vklopljen, slušalk ne 
puščajte v bližini zvočnikov, ker to lahko povzroči odmev 
(zvočne motnje).

Brezžični vmesnik

Gumb za ponastavitev
Indikator stanja
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Začetna nastavitev
1  Slušalke napolnite tako, da jih priključite na vhod USB 

s kablom mikro USB (priložen). Ko so slušalke prazne, 
boste morda potrebovali 3,5 ure, da se do konca 
napolnijo.

2  Brezžični vmesnik priključite na vhod USB na sistemu 
PS4™ ali osebnem računalniku/računalniku Mac.

3  Stikalo za vklop/zvočni način na slušalkah potisnite v 
položaj “1” ali “2”.

Uporaba slušalk s sistemom PS4™
Slušalke so združljive s programsko opremo sistema PS4™ 
različice 4.00 ali novejše.  
S sistemom PS4™ lahko uporabite več kot ene slušalke.

Prikaz stanja
Ko slušalke priključite na sistem PS4™ in kadar spreminjate 
nastavitve, se v zgornjem levem kotu zaslona prikažejo 
podatki o stanju.
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Se prikaže, ko je možnost [Output to 
Headphones] (Izhod v slušalke) nastavljena na 
[On] (Vklopljeno).*

Se prikaže, ko je omogočen navidezni prostorski 
zvok ali zvok 3D.

Prikazuje raven glasnosti.

Se prikaže, ko je mikrofon izklopljen.

Prikazuje raven napolnjenosti baterije.

* Možnost [Output to Headphones] (Izhod v slušalke) je nastavitev 
sistema, ki upravlja vrsto zvočnega izhoda v brezžične slušalke. Na 
voljo je le, ko je brezžični vmesnik priključen na sistem PS4™.

Izbira zvočnega izhoda
Z brezžičnimi slušalkami lahko poslušate glasbo, zvok 
videoposnetkov in iger iz sistema PlayStation®4. Ta zvok je 
lahko: stereo, navidezni prostorski zvok ali zvok 3D, kar je 
odvisno od oblike vsebine.

 ˋ Istočasno lahko poslušate zvok igre in klepet. Z gumbom 
SOUND/CHAT prilagodite relativno glasnost zvoka iger 
glede na zvok klepeta.

 ˋ Izhod zvoka lahko preklopite na slušalke in tako slišite 
samo zvok klepeta.

 ˋ Obliko izhoda zvoka lahko spremenite s stikalom VSS/3D 
AUDIO.

Za spremembo izhoda zvoka na sistemu PS4™ in 
omogočanje ali onemogočanje stikala VSS/3D AUDIO ter 
gumba SOUND/CHAT izberite  (Settings) (Nastavitve)  

  (Devices) (Naprave)  [Audio Devices] (Zvočne 
naprave)  [Output to Headphones] (Izhod v slušalke). 

Izhod zvoka v 
slušalke

Stikalo VSS/3D 
AUDIO

Gumb SOUND/
CHAT

Ves zvok Omogočeno Omogočeno

Samo zvok 
klepeta Onemogočeno Onemogočeno

S preklapljanjem stikala VSS/3D AUDIO lahko nastavljate 
različne vrste zvoka. Izhod zvoka je odvisen od oblike, ki je 
uporabljena v vsebini igre.*** 
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Vsebina igre Izhod zvoka, ko je 
stikalo VSS/3D 
AUDIO izklopljeno.

Izhod zvoka, ko je 
stikalo VSS/3D 
AUDIO vklopljeno.

Stereo/5.1/7.1 Stereo VSS

Zvok 3D Stereo Zvok 3D

***Igre brez navidezne resničnosti morajo imeti tehnologijo 
zvoka 3D, da lahko slušalke predvajajo obliko zvoka 3D, tudi 
če je zvok 3D podprt za sistem PS VR. 

Uporaba slušalk z osebnim računalnikom
Slušalke lahko uporabljate z osebnim računalnikom 
(operacijski sistem Windows® ali Mac), ki ima vhod USB. 
Brezžični vmesnik priključite v vhod USB na osebnem 
računalniku in nato vklopite slušalke.

Nasveti
 ˎ Slušalke z nekaterimi računalniki morda ne bodo delovale.

 ˎ Stikalo VSS/3D AUDIO in gumb SOUND/CHAT lahko 
uporabljate le, če so slušalke priključene na sistem PS4™.

Uporaba slušalk s sistemom PlayStation®VR
Uporabite zvočni kabel in slušalke priključite na priključek za 
slušalke sistema PlayStation®VR. Tako bo predvajan zvok igre, 
ki ga obdeluje sistem PlayStation®VR. 

Nasveti
 ˎ Če želite s sistemom PlayStation®VR poslušati zvok 3D 
morate uporabiti zvočni kabel in slušalke ne smejo biti 
brezžično priključene na sistem PS4™. Če so slušalke na 
sistem PS4™ priključene brezžično, boste slišali samo stereo 
zvok ali 7.1-kanalni prostorski zvok, tudi če vsebina 
navidezne resničnosti podpira zvok 3D. Stikalo VSS/3D 
Audio je prav tako onemogočeno.

 ˎ Za poslušanje zvoka 3D vsebine brez navidezne resničnosti 
odklopite PlayStation®VR s sistema PS4™ in brezžično 
priključiteslušalke na sistem PS4™. 
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Uporaba slušalk s prenosno napravo
Z zvočnim kablom priključite slušalke na priključek za slušalke 
na združljivih napravah.

 ˎ Na sistemih PlayStation®Vita je zvok samo stereo. Mikrofon 
lahko uporabljate za klepet med igro.

 ˎ Na drugih mobilnih napravah je zvok le v načinu stereo. 
Mikrofon lahko uporabljate za glasovno komunikacijo.

Nasveti
 ˎ Ko je zvočni kabel priključen na slušalke, ne morete 
uporabljati stikala VSS/3D AUDIO in gumba SOUND/CHAT.

 ˎ Izhodna glasnost se razlikuje glede na priključeno prenosno 
napravo. Glasnost ustrezno nastavite.

 ˎ S priloženim stereo zvočnim kablom lahko priključite 
slušalke na mobilno napravo in poslušate zvočne vsebine 
ter se pogovarjate po telefonu.

 ˋ  Če ne slišite zvoka, kadar je na mobilno napravo priključen 
kabel, izklopite slušalke.

 ˋ Naprava morda za poslušanje zvoka prek slušalk podpira 
le uporabo standardnega stereo zvočnega kabla (na 
prodaj ločeno). Standardni zvočni kabli ne podpirajo 
glasovne komunikacije.

 ˋ Izdelek ni združljiv z vsemi mobilnimi napravami. 
Nekatere funkcije morda ne bodo delovale na vseh 
mobilnih napravah.
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Polnjenje slušalk
Ko je baterija šibka, indikator stanja utripa rdeče in oglasi se 
pisk. Baterijo napolnite tako, da slušalke priključite na 
podprto napravo USB, na primer računalnik. Indikator stanja 
med polnjenem baterije sveti rdeče. Ko je baterija popolnoma 
napolnjena, se indikator stanja izklopi.

Nasveti
 ˎ Preostalo energijo baterije lahko preverite na zaslonu 
sistema PS4™. Prikaže se na prikazu stanja, kadar 
spremenite nastavitve slušalk.

 ˎ Če naprava USB ali zvezdišče USB ne zagotavlja dovolj 
energije za polnjenje, baterije morda ne bo mogoče 
napolniti. Poskusite slušalke priključiti na drugo napravo 
USB ali drug vhod USB na napravi.

 ˎ Pri povsem prazni bateriji polnjenje traja približno 3,5 ure.

 ˎ Če je stanje napolnjenosti baterije nizko, slušalke oddajajo 
zvok (pisk), če so priključene in prejemajo zvočni signal.

 ˎ Če slušalk ne nameravate uporabljati dalj časa, je 
priporočljivo, da jih vsaj enkrat letno povsem napolnite, da 
pripomorete k ohranjanju funkcionalnosti baterije.

Baterija
Pozor – uporaba vgrajene baterije: 

 ˋ Ta izdelek vsebuje litij-ionsko akumulatorsko baterijo. 
 ˋ Pred uporabo izdelka preberite vsa navodila za uporabo in 
polnjenje baterije ter jih popolnoma upoštevajte. 

 ˋ Pri rokovanju z baterijo bodite zelo pozorni. Napačna 
uporaba lahko povzroči požar in opekline. 

 ˋ Baterije ne poskušajte odpirati, stiskati, segrevati ali 
zažigati. 

 ˋ Ne puščajte baterije na polnjenju za daljši čas, če izdelka ne 
uporabljate. 

 ˋ Izrabljene baterije vedno zavrzite v skladu z lokalnimi 
zakoni ali zahtevami. 

 ˋ Ne primite poškodovane ali puščajoče baterije. 
 ˋ Če iz notranje baterije izteka tekočina, takoj prekinite z 
uporabo izdelka in se za pomoč obrnite na tehnično 
podporo. Če tekočina pride v stik z oblačili, kožo ali očmi, 
nemudoma sperite prizadeti predel s čisto vodo in obiščite 
zdravnika. Tekočina iz baterije lahko povzroči slepoto.
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Življenjska doba in trajanje baterije
 ˎ Baterija ima omejeno življenjsko dobo. Napolnjenost 
baterije se ob nenehni uporabi in z leti postopoma manjša. 
Življenjska doba baterije se razlikuje tudi glede na način 
shranjevanja, stanje uporabe, okolje in druge dejavnike. 

 ˎ Polnite jo v okolju s temperaturo med 10 °C in 30 °C. 
Polnjenje v drugačnih okoljih mogoče ne bo enako 
učinkovito. 

 ˎ Trajanje baterije se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe 
in okoljske dejavnike.

Prikaz indikatorja stanja

Slušalke

Barva 
indikatorja

Vzorec utripanja Stanje slušalk

Modra Sveti V uporabi

Utripa po enkrat Način združevanja

Utripa po dvakrat Čaka na povezavo

Rdeča Sveti Polnjenje

Rdeča Utripa po enkrat Napaka 
posodabljanja 
vdelane 
programske opreme

Vijolična Sveti Mikrofon je 
izklopljen

Vijolična Utripa po enkrat Poteka posodobitev 
vdelane 
programske opreme

Brezžični vmesnik

Barva 
indikatorja

Vzorec utripanja Stanje slušalk

Modra Sveti V uporabi

Utripa po enkrat Način združevanja

Utripa po dvakrat Čaka na povezavo
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Headset Companion App (aplikacija Headset 
Companion)

S pomočjo Headset Companion App (aplikacije Headset 
Companion) lahko spremenite zvočne načine slušalk. Izbirate 
lahko med prednastavljenimi načini, ki so posebej zasnovani 
za posamezne igre in žanre, ali z orodjem za prilagajanje po 
meri nastavite lastne načine.

Če želite uporabiti enega od teh načinov zvoka, prenesite 
Headset Companion App (aplikacijo Headset Companion) iz 
trgovine PlayStation®Store in sledite navodilom na zaslonu.

Ko je postopek končan, lahko izbrani način s slušalkami 
uporabljate tako, da stikalo za vklop/zvočni način 
premaknete v položaj “1” ali “2”.

Ponastavitev slušalk
Če se slušalke med uporabo ne odzivajo, jih ponastavite po 
naslednjih korakih:

1  Brezžični vmesnik priključite na sistem PS4™ ali drug 
vhod USB z napajanjem.

Gumb za ponastavitev

2  Buciko ali podoben predmet vstavite v odprtino okoli 
gumba za ponastavitev na brezžičnem vmesniku in jo 
pritisnite v odprtino za vsaj eno sekundo.

3 Na slušalkah pridržite gumb MUTE.
4  Gumb MUTE držite pritisnjen in hkrati stikalo za vklop/

zvočni način premaknite v položaj “1” ali “2”.
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Energijska oznaka
Na energijjski oznaki so informacije o določenem modelu, 
izdelavi in skladnosti. Nahaja se pod desno ušesno blazinico.

Odstranitev ušesne blazinice in dostop do energijske 
oznake:

1 Z eno roko slušalke držite na mestu.
2 Z drugo roko primite okvir ušesne blazinice.
3 Ušesno blazinico povlecite ven.

Ušesno blazinico ponovno namestite tako, da ušesno 
blazinico poravnate z notranjim okvirjem. Pritisnite jo na 
okvir, da klikne na mesto.

Energijska oznaka
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Tehnični podatki
Električno napajanje 3,7 V DC: vgrajena napolnljiva 

litij-ionska baterija
Kapaciteta baterije 760 mAh
Temperatura delovnega 
okolja

5–35 °C

Mere (š/v/g) Brezžične slušalke:  
pribl. 168 × 192 × 40 mm
Brezžični vmesnik:  
pribl. 21 × 15,71 × 54 mm

Masa Brezžične slušalke: pribl. 318,2 g
Brezžični vmesnik: pribl. 13,3 g

Komunikacijski sistem RF 2,4 GHz

Največji doseg 
komunikacije

Pribl. 13 m*1

Čas uporabe pri povsem 
napolnjeni bateriji

9,0 ur pri srednji glasnosti*2

Vsebina Brezžične slušalke (1)
Brezžični vmesnik (1)
Zvočni kabel 3,5 mm (1)
Kabel USB (vrste micro-B, 
60,96 cm) (1)
Torbica (1) 
Tiskana gradiva (1 komplet)

Država izdelave Kitajska

*1 Dejanski doseg komunikacije je odvisen od različnih dejavnikov, kot 
so ovire med slušalkami in brezžičnim vmesnikom, magnetna polja 
elektronskih naprav (na primer mikrovalovnih pečic), statična 
elektrika, zmogljivost antene in operacijski sistemi ter programske 
aplikacije, ki jih uporabljate. Prihaja lahko tudi do prekinitev 
sprejema, kar je odvisno od okolja, v katerem uporabljate opremo.

*2 Dejanski čas uporabe je odvisen od različnih dejavnikov, kot sta 
napolnjenost baterije in temperatura okolja.

Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega 
obvestila.

Komercialna uporaba ali posojanje tega izdelka je prepovedano.
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JAMSTVO
Za izdelek velja 12-mesečno jamstvo izdelovalca, ki začne 
veljati z dnem nakupa. Več podrobnosti preberite v 
garancijskem listu v prodajnem paketu sistema PS4™.

Ta produkt je izdelan za družbo Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Združeno 
kraljestvo.

Uvoznik in distributer za Evropo je družba Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London,  
W1F 7LP, Združeno kraljestvo.

Pooblaščen zastopnik za izdajo in hrambo izjav o skladnost je družba 
Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP, Združeno kraljestvo.

  

Če je na katerem od naših električnih izdelkov, baterijah ali ovojnini 
eden izmed zgornjih dveh simbolov, v Evropi in Turčiji tega izdelka ne 
smete odvreči med gospodinjske odpadke. Da zagotovite pravilno 
odlaganje odpadkov, ju zavrzite na pooblaščenem mestu za zbiranje v 
skladu z lokalno zakonodajo ali predpisi. Odpadne elektronske izdelke 
in baterije lahko brezplačno odlagate tudi pri prodajalcih ob nakupu 
novih izdelkov iste vrste. Večji prodajalci v EU lahko tudi brezplačno 
sprejemajo manjše odpadne elektronske izdelke. Vprašajte prodajalca, 
ali nudi to storitev za izdelek, ki ga želite zavreči. Takšno ravnanje bo 
pripomoglo k ohranjanju naravnega bogastva in izboljšalo standarde 
varstva okolja pri ravnanju z električnimi odpadki in njihovi odstranitvi.
Ta simbol je lahko na baterijah uporabljen skupaj z dodatnimi 
kemijskimi simboli. Če baterija vsebuje več kot 0,004 % svinca, bo 
prikazan kemijski simbol za svinec (Pb).  
Ta izdelek vsebuje baterijo, ki je trajno vgrajena zaradi potrebe po 
varnosti, zmogljivosti in zagotavljanja celovitosti podatkov. Menjava 
baterije v času življenjske dobe izdelka ni predvidena, iz izdelka pa jo 
lahko odstrani le kvalificirano servisno osebje. Da boste zagotovili 
pravilno ravnanje z odpadno baterijo, izdelek obravnavajte in zavrzite 
kot električni odpadek.
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Za stranke v Evropi in Turčiji.
Smernica RE - Izjava “Informal DoC”
Družba Sony Interactive Entertainment Inc. izjavlja, da je ta 
izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi 
določili direktive 2014/53/EU. 
Podrobnosti najdete na naslednjem spletnem mestu: 
playstation.com/support
Funkcija za brezžično omrežje tega izdelka uporablja 
frekvenčna območja 2,4 GHz.
Brezžični frekvenčni pas in največja izhodna moč: 
– Lastno območje 2,4 GHz: manj kot 2,8 mW.

http://playstation.com/support
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