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Sikkerhed og forholdsregler
Læs dokumenterne i pakken og informationerne på pakken grundigt, før du anvender dette
produkt. Gem dokumentationen til senere brug.
Du kan finde detaljerede vejledninger til brugen af dette produkt på: playstation.com/help

Sikkerhed
ˎˎ Følg

alle advarsler, forholdsregler og instruktioner.
dette produkt utilgængeligt for mindre børn. Mindre børn kan sluge mindre dele
eller vikle ledninger rundt om sig selv. Dette kan føre til skader, ulykker eller funktionsfejl.
ˎˎ Dette produkt har magneter, der kan forstyrre pacemakere, defibrillatorer og
programmerbare shuntventiler eller andre medicinske enheder. Placer ikke dette produkt
tæt på disse medicinske enheder eller personer, der bruger disse medicinske enheder.
Spørg din læge til råds, før du bruger dette produkt, hvis du bruger nogen af disse
medicinske enheder.
ˎˎ Stop med at bruge systemet øjeblikkeligt, hvis du føler dig træt, eller hvis du bliver utilpas
eller får smerter i hovedet, mens du bruger det trådløse headset. Hvis du bliver ved med at
føle dig dårlig, skal du kontakte din læge.
ˎˎ Undgå langvarig brug af det trådløse headset. Hold pause med 15 minutters mellemrum.
ˎˎ Du kan lide permanent høreskade, hvis headsettet bruges ved høj lydstyrke. Sæt lydstyrken
til et passende lydniveau. Med tiden vil stadigt højere lyd begynde at lyde normalt, men
dette kan rent faktisk være skadelig for din hørelse. Hvis du oplever ringen i ørerne eller
formummet tale, skal du holde op med at lytte og få kontrolleret din hørelse. Jo højere
lydstyrke, jo hurtigere risikerer din hørelse at blive påvirket. Sådan beskytter du din hørelse:
ˋˋ Begræns det tidsrum, hvori du bruger headsettet ved høj lydstyrke.
ˋˋ Undgå at øge lydstyrken for at overdøve støjende omgivelser.
ˋˋ Sænk lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk tale rundt omkring dig.
ˎˎ Stop straks brugen, hvis du føler, at headsettet irriterer huden.
ˎˎ Hvis der kommer væske fra det interne batteri, skal du holde op med at bruge produktet,
og kontakte teknisk support for at få hjælp. Hvis du får væske på tøj, hud eller i øjnene,
skal du øjeblikkeligt rense øjnene med rent vand og kontakte din læge. Batterivæsken kan
medføre blindhed.
ˎˎ Opbevar
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Brug og håndtering
ˎˎ Undgå

at placere headsettet tæt på højttalerne, mens mikrofonen er tændt, da dette kan
forårsage feedback (lydstøj).
ˎˎ Undlad at skille headsettet ad eller sætte noget ind i det, eftersom det kan forårsage skade
på de interne komponenter eller på dig.
ˎˎ Batteriet, der anvendes i denne enhed, kan rumme risiko for brandskader eller kemiske
skader, hvis det ikke behandles korrekt. Undlad at skille det ad, varme det op til over 60 °C
eller at sætte ild til det.
ˎˎ Iagttag alle skilte og vejledninger, der kræver, at elektriske apparater bliver slukket
i specifikke områder, såsom ved tankstationer, på hospitaler, i sprængningsområder,
i potentielt eksplosive atmosfærer eller i fly.
ˎˎ Brug ikke headsettet, mens du cykler, kører eller under andre aktiviteter, der kræver din
fulde opmærksomhed. Hvis du gør det, kan det medføre ulykker.
ˎˎ Undgå, at væsker eller små partikler trænger ind i headsettet.
ˎˎ Rør ikke ved produktet med våde hænder.
ˎˎ Undlad at kaste med eller tabe headsettet eller udsætte det for hårde fysiske stød.
ˎˎ Undlad at anbringe tunge genstande oven på headsettet.
ˎˎ Undlad at anbringe gummi- eller vinylmaterialer oven på headsettets ydre i længere tid
ad gangen.

Rengøring
ˎˎ Rengør

headsettet med et blødt og tørt stykke stof. Undlad at bruge rensningsmidler eller
andre kemikalier. Undlad også at aftørre det med kemisk behandlede klude.

Batteri
Advarsel – brug af det indbyggede batteri:
ˎˎ Dette

produkt indeholder et genopladeligt lithium-ion batteri.
du bruger produktet, bør du læse alle instruktioner om brug og opladning af batteriet
og følge dem nøje.
ˎˎ Vær ekstra forsigtig, når du håndterer batteriet. Forkert brug kan forårsage brand
og forbrændinger.
ˎˎ Forsøg aldrig at åbne, knuse, opvarme eller sætte ild til batteriet.
ˎˎ Lad ikke batteriet stå til opladning i længere tid, når produktet ikke er i brug.
ˎˎ Bortskaffelse af brugte batterier skal altid ske i overensstemmelse med gældende lokal
lovgivning eller krav.
ˎˎ Rør ikke ved et beskadiget eller lækkende batteri.
ˎˎ Før

Batteriets levetid og varighed
ˎˎ Batteriet

har begrænset levetid. Batteriets opladningsvarighed bliver gradvist kortere med
tiden. Batteriets levetid varierer også afhængigt af opbevaringsmetode, anvendelse,
omgivelser og andre faktorer.
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ˎˎ Oplad

batteriet i omgivelser, hvor temperaturen er på mellem 10 °C og 30 °C. Opladning
er muligvis ikke lige så effektiv, hvis den udføres i andre omgivelser.
ˎˎ Batteriets varighed kan variere afhængigt af anvendelsesforholdene og
omgivende faktorer.

Når enheden ikke er i brug
Når produktet ikke bruges i en længere periode, anbefales det, at du oplader det helt
mindst én gang om året for at vedligeholde dets funktionalitet.

Opbevaringsforhold
ˎˎ Udsæt

ikke headsettet og batteriet for ekstremt høje eller lave temperaturer under brug,
transport eller opbevaring.
ˎˎ Udsæt ikke produktet for direkte sollys i længere perioder (som f.eks. i en bil
om sommeren).
ˎˎ Opbevar ikke headsettet ved at hænge det i hovedbøjlestroppen. Efter et stykke tid kan
stroppen strække sig og løsne pasformen på headsettet.

BEMÆRK!
Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke
installeres i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelige forstyrrelser under
radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan forekomme
forstyrrelse i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig forstyrrelse af
radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret,
opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe forstyrrelsen på en af flere af følgende måder:
ˋˋ Drej eller flyt modtagerantennen.
ˋˋ Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
ˋˋ Tilslut udstyret til en stikkontakt fra et andet kredsløb end det, som modtageren
er tilsluttet til.
ˋˋ Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.
Det trådløse headset giver din underholdningsoplevelse dynamisk lyd. Bemærk, at trådløse
produkter kan påvirkes af tilstedeværelsen af andet trådløst udstyr i nærheden. Hvis du
oplever uventet ydeevne med dit trådløse headset, bedes du kontakte os, før du returnerer
det til forhandleren. Yderligere oplysninger findes på playstation.com/help
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Delnavne og funktioner
Forside

Hovedbøjle
Hovedbøjlestrop

Mikrofoner (skjulte)
Statusindikator
Bagside

CHAT/GAME-knapper
MONITOR-afbryder
VOLUME-knapper +/-knap (mute)

Underside

USB Type-C®-port
3,5 mm jackstik til lyd
-knap (tænd/sluk)
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Trådløs adapter (CFI-ZWD1)
Tilslutter headsettet trådløst til din konsol.

Reset-knap
Statusindikator

Første opsætning
1

Tilslut det medfølgende USB-kabel for at oplade headsettet.

ˎˎ Ved

opladning, mens headsettet ikke er tilsluttet den trådløse adapter, blinker
statusindikatoren på headsettet orange. Når det er fuldt opladet, slukker statusindikatoren.
ˎˎ Ved opladning, mens headsettet er tilsluttet den trådløse adapter, lyser statusindikatoren
på headsettet hvidt. Når det er fuldt opladet, blinker statusindikatoren orange én gang
og lyser derefter hvidt for at vise, at det stadig er tilsluttet.

2 Tilslut den trådløse adapter til en USB-port på din PlayStation®5- eller
PlayStation®4-konsol.

Statusindikatoren på adapteren blinker hvidt, mens den søger efter headsettet.

3 Tænd med

-knappen (tænd/sluk). Når du tænder headsettet, søger det efter
den trådløse adapter. Headsettets statusindikator blinker blåt, mens det søger og lyser
hvidt, når forbindelsen er oprettet.
Du kan også kontrollere med lyd. Når headsettet tænder, bipper det og søger efter
adapteren. Når forbindelsen er oprettet, lyder der endnu et bip.
Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, slukker headsettet. Sluk med
-knappen
(tænd/sluk), og tænd derefter igen. Hvis der stadig ikke kan oprettes forbindelse,
kan du prøve at nulstille headsettet (se “Nulstilling af headsettet”).
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Trådløs brug af headsettet med en PlayStation®5-konsol
eller en PlayStation®4-konsol
ˎˎ Sørg

for altid at opdatere din systemsoftware til den nyeste version.
kan bruge op til 2 trådløse headsets på samme tid på din PS5-konsol eller PS4-konsol.
ˎˎ Hvis du bevæger dig uden for rækkevidde i mere end 30 sekunder, vil du høre et lavt bip,
der indikerer, at forbindelsen er afbrudt. Når du kommer indenfor rækkevidde igen, hører
du et højt bip, der angiver, at forbindelsen er genoprettet.
ˎˎ Dette headset understøtter 3D-lyd på PS5-konsoller, hvis spillet understøtter 3D-lyd.
ˎˎ Headset-assistenten til PS4-konsoller understøtter ikke dette headset.
ˎˎ Du

Status på skærmen
Når du opretter forbindelse til din konsol første gang, eller når du ændrer indstillingerne,
vises statusikonerne på skærmen.
Lydstyrkeniveau
Lydstyrken er slået fra
Mikrofon slået til
Mikrofon slået fra
Batteriet er fuldt opladet
Batteriet er medium opladet
Batteriniveauet er lavt
Batteriet er tomt
Ikonerne kan variere afhængigt af den kompatible PlayStation®-konsol.
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Lydvalg
Mikrofon fra (

-knap)

Hvis du vil slå lyden fra på headsettets mikrofoner, skal du trykke på muteknappen
på headsettet.
Tryk på knappen igen for at slå lyden til. Lydløs er aktiv, når knappen lyser orange.

Mikrofonmonitor (MONITOR-afbryder)
Mikrofonmonitor er en funktion, der giver dig mulighed for at høre din egen stemme, så du
kan høre, hvordan du lyder for dine venner. Skub afbryderen for at aktivere mikrofonmonitor.
Du hører et bip:
ˎˎ Til: højt bip
ˎˎ Fra: lavt bip
Når lydløs er slået til, er mikrofonmonitor slået fra.

Balance mellem lyd fra chat og spil (CHAT/GAME-knapperne)
Du kan lytte til lyden fra spillet og chat samtidig. Brug CHAT-/GAME-knapperne til at justere
den relative lydstyrke for chatlyd i forhold til spillyd. Tryk på knapperne CHAT og GAME
samtidigt for at nulstille den relative lydstyrke.
Nogle spil kan have en chatfunktion, der ikke er kompatibel med CHAT/GAME-funktionen.
ˎˎ Hvis

du vil ændre lydoutputtet på din PS5-konsol, skal du vælge
Indstillinger
> Lyd > Lydoutput > Output til hovedtelefoner.
ˎˎ Hvis du vil ændre lydoutputtet på din PS4-konsol, skal du vælge
Indstillinger
> Enheder > Lydenheder > Output til hovedtelefoner.

Brug af dit headset med PlayStation®VR
Du kan bruge det medfølgende lydkabel til at slutte dit headset til stereo hovedtelefonudgangen på VR-headsettet. Dette giver al lyd, der behandles af PS VR, herunder 3D-lyd,
hvis det understøttes af spillet.

Trådløs brug af dit headset med en USB-enhed
Du kan bruge headsettet sammen med kompatible PC’er (Windows® eller macOS®) eller
andre enheder, der har USB-lydoutput.
Sæt den trådløse adapter i en USB Type-A-port på din kompatible enhed, og tænd derefter
for headsettet.
CHAT/GAME-funktionen kan kun bruges, når headsettet er tilsluttet en PS5-konsol eller
PS4-konsol.
Hvis du bevæger dig uden for rækkevidde i mere end 30 sekunder, vil du høre et lavt bip,
der indikerer, at forbindelsen er afbrudt. Når du kommer indenfor rækkevidde igen,
hører du et højt bip, der angiver, at forbindelsen er genoprettet.
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Brug af headsettet sammen med andre enheder
Du kan bruge det medfølgende lydkabel (4-leder) til at slutte dit headset til 3,5 mm
jackstikket til lyd på kompatible enheder.
Headsettet fungerer som et passivt headset, når du bruger et lydkabel. Sluk for headsettet,
når du bruger et lydkabel.
Trådløs forbindelse og følgende funktioner deaktiveres, når du bruger et lydkabel.
ˎˎ Balance mellem lydstyrke for chat og spil
ˎˎ Mikrofon slået fra
ˎˎ Mikrofonmonitor
ˎˎ Lydstyrkeniveauer
Du skal bruge det medfølgende lydkabel for at kunne bruge headsettets mikrofoner på en
kompatibel enhed. Hvis din enhed ikke er kompatibel med det medfølgende 4-lederkabel,
kan du ikke bruge headsettes mikrofoner sammen med den enhed.
4-leder-lydkabel (medfølger)

Stereolydkabel (medfølger ikke)

ˎˎ 3D-lyd

understøttes ikke på mobilenheder.
varierer afhængigt af den tilsluttede mobilenhed. Juster lydstyrken
efter behov.

ˎˎ Output-lydstyrken

Opladning af headsettet
Når batteriet er tomt, tager det ca. 3,5 timer at oplade headsettet helt på en PS5-konsol eller
PS4-konsol.
Du kan tjekke opladningsniveauet på dit headset ved at tænde for strømmen og derefter
trykke på knapperne CHAT og VOLUME– samtidig. Statusindikatoren blinker, og du
hører biplyde.

Batteriniveau

Statusindikator

Lydindikator

Lilla, 3 blink

3 biplyde

Lilla, 2 blink

2 biplyde

Lilla, 1 blink

1 biplyd

Orange, hurtige blink

1 højt bip, 1 lavt bip

Når batteriniveauet er lavt, blinker statusindikatoren orange, og headsettet bipper.
Oplad batteriet ved at slutte headsettet til en understøttet USB-enhed som f.eks. din
PS5-konsol eller en PC ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
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Opladning, mens headsettet ikke
er tilsluttet den trådløse adapter

Opladning, mens headsettet er tilsluttet den
trådløse adapter

Statusindikatoren på headsettet
blinker orange.

Statusindikatoren på headsettet lyser hvidt.

Ved fuld opladning slukker
statusindikatoren på headsettet.

Når det er fuldt opladet blinker statusindikatoren
på headsettet orange én gang og lyser derefter
hvidt for at vise, at det stadig er tilsluttet.

ˎˎ Hvis

headsettets statusindikator blinker orange, og batteriet ikke er næsten tomt,
kan det være tegn på en fejltilstand. Du skal muligvis nulstille headsettet
(se “Nulstilling af headsettet”).
ˎˎ Hvis du bevæger dig uden for rækkevidde, og headsettet kobles fra den trådløse adapter,
slukkes headsettet efter fem minutter for at spare på batteriet. Hvis du vil vække headsettet,
skal du slukke på
-knappen (tænd/sluk) og derefter tænde igen.
ˎˎ Du kan se batteriniveauet på din konsol. Batteriniveauet vises i afsnittet Tilbehør
i kontrolcenteret på din PS5-konsol.
ˎˎ Hvis en USB-port ikke leverer nok strøm til opladning, skal du slutte headsettet til en anden
USB-port.
ˎˎ Det anbefales, at du oplader batteriet i omgivelser med en temperatur på 5 °C til 35 °C.
Opladning i andre omgivelser er muligvis ikke så effektiv.
ˎˎ Hvis du ikke skal bruge dit trådløse headset i en længere periode, anbefales det, at du
oplader det helt mindst én gang om året for at vedligeholde batteriets funktionalitet.

Statusindikatorvisning
Statusindikatorer på headsettet og den trådløse adapter fortæller dig om status for
tilslutning og opladning samt batteriniveau.

Statusindikator (headset)
Farve på statusindikator Adfærd

Beskrivelse

Blå

Blinker

Søger efter trådløs adapter

Hvid

Lyser

Tilsluttet til trådløs adapter

Orange

Pulserende

Headset oplader
(ikke tilsluttet til trådløs adapter)

Blinker

Batteriniveau på headset er lavt/tomt, slukker*

* Hvis headsettets indikator blinker orange, og headsettet ikke slukker, kan det være tegn på en
fejltilstand. Du skal muligvis nulstille headsettet (se “Nulstilling af headsettet”).
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Statusindikator (trådløs adapter)
Farve på statusindikator

Adfærd

Beskrivelse

Hvid

Blinker to gange

Søger efter headset

Blinker

Parring med headset

Lyser

Tilsluttet til headset

Nulstilling af headsettet
Hvis headsettet ikke reagerer, kan du prøve at nulstille det.

1

Sluk for headsettet.

2 Tilslut den trådløse adapter til din konsol eller en anden USB Type-A-port med
strømforsyning.

3 Indsæt en spids genstand (medfølger ikke) i hullet med reset-knappen på den
trådløse adapter, og tryk ind i mindst ét sekund.

Reset-knap

4 På headsettet skal du holde knapperne CHAT og VOLUME+ nede.
5 Mens du holder knapperne CHAT og VOLUME+ nede skal du tænde med
headsettets tænd/sluk-knap.

Hvis nulstillingen lykkes, vil headsettet og adapteren oprette forbindelse.
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Mærkeskilt
Mærkeskiltet indeholder oplysninger om den specifikke model og om fremstilling
og kravoverholdelse. Du finder den under højre ørepolstring.
Sådan fjerner du ørepolstringen, så du kan læse mærkeskiltet:

1

Hold headsettet med den ene hånd.

2 Grib fat om ørepolstringen med den anden.
3 Træk ørepolstringen ud.

ME

VOLUME

ME
VOLU

VOLU

VVS

VVS

Når du vil sætte ørepolstringen tilbage igen, skal du holde den ud for headsettet og skubbe
den tilbage på plads, indtil det siger klik.

Mærkeskilt
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Specifikationer
Indgangseffekt

Trådløst headset: 5 V ⎓ 650 mA
Trådløs adapter: 5 V ⎓ 100 mA

Batteritype

Indbygget lithium-ion batteri

Batterispænding

3,65 V ⎓

Batterikapacitet

1000 mAh

Optimale omgivelsestemperaturer

5 °C til 35 °C

Mål (b/h/d)

Trådløst headset: 213 × 190 × 91 mm
Trådløs adapter: 48 x 18 x 8 mm

Vægt

Trådløst headset: 292 g
Trådløs adapter: 6 g

Kommunikationssystem

2,4 GHz RF

Maksimal kommunikationsafstand

Cirka 10 m*1

Brugstid, når fuldt opladet

Op til 12 timer ved middel lydniveau*2

Indhold

Trådløst headset (1)
Trådløs adapter (1)
Lydkabel 1,2 m (1)
USB-kabel 1,5 m (1)
Hurtig startguide (1)
Sikkerhedsvejledning (1)

*1

*2

Det faktiske kommunikationsområde varierer, afhængigt af faktorer, som f.eks.
forhindringer mellem headsettet og den trådløse adapter, magnetfelter fra elektronik
(f.eks. mikrobølgeovne), statisk elektricitet, antennens ydeevne samt de anvendte
operativsystemer og softwareprogrammer. Modtagelsen kan blive afbrudt, afhængigt
af driftsmiljøet.
Den faktiske brugstid varierer, afhængigt af faktorer som batteriets opladning
og omgivelsestemperaturen.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Det er ulovligt at leje dette produkt ud i forretningsøjemed.
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Begrænset garanti
Dette produkt er dækket i 12 måneder fra købsdatoen af producentens garanti.
Se garantien, der følger med PlayStation®5 eller PlayStation®4, for at få flere oplysninger.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.
Importeret til Europa og distribueret af Sony Interactive Entertainment Europe Limited,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.
Den autoriserede repræsentant for udstedelse og overholdelse
af overensstemmelseserklæringer er Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.,
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.
Fremstillet i Kina.

Til kunder i Europa og Tyrkiet.

Når du ser et af disse symboler på vores indpakning, batterier eller elektriske produkter,
indikerer det, at det pågældende produkt eller batteri ikke bør smides væk som almindeligt
husholdningsaffald i EU, Tyrkiet eller andre lande med affaldssortering. For at sikre korrekt
affaldshåndtering bedes du aflevere dem på et godkendt indsamlingssted og følge de
gældende regler og love. Udtjente elektroniske produkter og batterier kan også afleveres
uden ekstra omkostninger via forhandlere, når du køber nye produkter af samme type.
Desuden acccepterer større forhandlere i EU-lande at modtage små udtjente elektroniske
produkter uden ekstra omkostninger. Spørg din lokale forhandler, om denne service gælder
for de produkter, du ønsker at skille dig af med. Dermed hjælper du med at beskytte naturen
og højne miljøbeskyttelse i forbindelse med behandling og bortskaffelse af elektronisk affald.
Dette symbol kan bruges på batterier i kombination med andre kemiske symboler.
Det kemiske symbol for bly (Pb) bruges, hvis batteriet indeholder mere end 0,004 % bly.
Dette produkt indeholder et batteri, der ikke kan fjernes af sikkerheds-, ydelses- eller
data-integritetsgrunde. Det bør ikke være nødvendigt at udskifte batteriet i produktets levetid,
og det bør kun fjernes af professionelt personale. For at sikre korrekt affaldshåndtering af
batteriet bedes du behandle det som elektroniskaffald.
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RE-direktivets “uformelle overensstemmelseserklæring”
Hermed erklærer Sony Interactive Entertainment Inc., at dette produkt overholder
de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.
Du kan finde yderligere oplysninger på følgende URL-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
De frekvenser, der anvendes af dette produkts trådløse netværksfunktion,
er i 2,4 GHz-området.
Trådløst frekvensbånd og maksimal udgangseffekt:
– Beskyttet 2,4 GHz: mindre end 10 mW.
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“ ” og “PlayStation” er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY” og “
” er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Sony Corporation.
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