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Sikkerhet og forholdsregler
Les dokumentasjonen i pakken og informasjonen på emballasjen nøye før du bruker
produktet. Behold all dokumentasjonen for senere referanse.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker dette produktet, kan du se:
playstation.com/help

Sikkerhet
ˎˎ Overhold

alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner.
produktet utilgjengelig for små barn. Små barn kan svelge små deler eller tvinne
kablene rundt seg, noe som kan føre til personskader, en ulykke eller en utstyrssvikt.
ˎˎ Dette produktet har magneter som kan forstyrre pacemakere, defibrillatorer og
programmerbare shunt-ventiler eller annet medisinsk utstyr. Ikke plasser dette produktet i
nærheten av slikt medisinsk utstyr eller personer som bruker slikt medisinsk utstyr. Snakk
med legen din før du bruker dette produktet hvis du bruker slikt medisinsk utstyr.
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 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 Oppbevar
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Bruk og håndtering
ˎˎ Unngå

å legge hodesettet i nærheten av høyttalere når mikrofonen er på, siden det kan
føre til feedback (lydstøy).
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 Ikke bruk hodesettet når du sykler, kjører eller driver med en aktivitet der du må være
oppmerksom. Dette kan føre til ulykker.
ˎˎ Ikke la væske eller små partikler komme inn i hodesettet.
ˎˎ Ikke ta på produktet med våte hender.
ˎˎ Ikke kast eller slipp hodesettet i bakken, og ikke utsett det for harde fysiske slag.
ˎˎ Ikke plasser tunge gjenstander på hodesettet.
ˎˎ Ikke ha gummi- eller vinylmaterialer på overflaten av hodesettet i en lengre periode.

Rengjøring
ˎˎ Bruk

en myk og tørr klut til å rengjøre hodesettet med. Ikke bruk løsemidler eller andre
kjemikalier. Ikke tørk hodesettet med en kjemikaliebehandlet vaskeklut.

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 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.
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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 hodesettet og batteriet for ekstremt høye eller lave temperaturer under bruk,
transport eller oppbevaring.
ˎˎ Ikke la det ligge i direkte sollys i lengre perioder (for eksempel i en bil om sommeren).
ˎˎ Ikke oppbevar hodesettet ved å henge det opp i hodebåndstroppen. Det kan føre til
at hodebåndet blir løst slik at hodesettet ikke sitter som det skal.

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 deg dynamisk lyd til underholdningsopplevelsen.
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. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til playstation.com/help
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Delenumre og funksjoner
Fremside

Hodebånd
Hodebåndstropp

Mikrofoner (skjult)
Statusindikator
Bakside

CHAT/GAME-knapper
MONITOR-bryter
VOLUME-knapper +/(dempe)-knapp

Underside

USB Type-C®-port
3,5 mm lydinngangskontakt
(av/på)-bryter

6

Trådløs adapter (CFI-ZWD1)
Kobler hodesettet trådløst til konsollen.

Reset-knapp
Statusindikator

Første konfigurering
1

Koble til den medfølgende USB-kabelen for å lade hodesettet.

ˎˎ Når

ladingen pågår mens hodesettet ikke er koblet til den trådløse adapteren, pulserer
statusindikatoren på hodesettet oransje. Når batteriet er fulladet, slås statusindikatoren av.
ˎˎ Når ladingen pågår mens hodesettet er koblet til den trådløse adapteren, lyser
statusindikatoren på hodesettet hvitt. Når batteriet er fulladet, blinker statusindikatoren
oransje og lyser deretter kontinuerlig hvitt for å vise at det fremdeles er tilkoblet.

2 Koble den trådløse adapteren til en USB-port på PlayStation®5- eller
PlayStation®4-konsollen.

Statusindikatoren på adapteren blinker hvitt mens den søker etter hodesettet.

3 Skyv

(av/på)-bryteren på. Når hodesettet slås på, søker det etter den trådløse
adapteren. Hodesettets statusindikator blinker blått mens det søker, og lyser kontinuerlig
hvitt når tilkoblingen er opprettet.
Du kan også kontrollere med lyd. Når hodesettet slås på, piper det og søker etter
adapteren. Når tilkoblingen er opprettet, hører du et nytt pip.
Hvis det ikke er mulig å koble til, slås hodesettet av. Skyv
(av/på)-bryteren av og
deretter på. Hvis det fremdeles ikke er mulig å opprette en tilkobling, kan du prøve
å tilbakestille hodesettet (se Tilbakestiller hodesettet.
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Bruke hodesettet trådløst med en PlayStation®5-konsoll
eller PlayStation®4-konsol
ˎˎ Sørg

for alltid å oppdatere systemprogramvaren til den nyeste versjonen.
kan bruke opptil to trådløse hodesett samtidig på PS5-konsollen eller PS4-konsollen.
ˎˎ Hvis du beveger deg utenfor rekkevidde i mer enn 30 sekunder, hører du et lavt pip som
indikerer at tilkoblingen er brutt. Når du beveger deg innenfor rekkevidde igjen, hører du
et høyt pip som indikerer at tilkoblingen er gjenopprettet.
ˎˎ Dette hodesettet støtter 3D-lyd på PS5-konsoller hvis spillet støtter 3D-lyd.
ˎˎ Følgeappen for headset for PS4-konsoller støtter ikke dette hodesettet.
ˎˎ Du

Status på skjermen
Under første tilkobling til konsollen eller når du endrer innstillingene, vises statusikoner
på skjermen.
Volumnivå
Volum dempet
Mikrofonen er på
Mikrofonen er dempet
Batteriet er fullt
Batteriet er middels fullt
Batteriet har lavt nivå
Batteriet er tomt
Ikoner kan variere avhengig av hvilken kompatibel PlayStation®-konsoll som brukes.
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Lydvalg
Dempe mikrofonen (

-knapp)

For å dempe hodesettmikrofonene trykker du på dempeknappen på hodesettet.
For å oppheve dempingen trykker du på knappen igjen. Demping er aktivert når knappen
lyser oransje.

Mikrofonovervåking (MONITOR-bryter)
Mikrofonovervåking er en funksjon som gjør at du kan høre din egen stemme
slik at du kan høre hvordan du høres ut for vennene dine. Skyv bryteren for
å aktivere mikrofonovervåkning.
Du hører et pip:
ˎˎ På: høyt pip
ˎˎ Av: lavt pip
Når demping er på, er mikrofonovervåking slått av.

Chat- og spillvolumforhold (CHAT/GAME-knapper)
Du kan høre på spillyd og chatlyd samtidig. Bruk CHAT/GAME-knappene til å justere
lydforholdet mellom spillyd og chatlyd. Trykk på CHAT- og GAME-knappene samtidig
for å tilbakestille lydforholdet.
Enkelte spill kan ha en chatfunksjon som er inkompatibel med CHAT/GAME-funksjonen.
ˎˎ Hvis

du vil endre lydutgangen på PS5-konsollen, velger du
Innstillinger
> Lyd > Utsignal for lyd > Utgang til øretelefoner.
ˎˎ Hvis du vil endre lydutgangen på PS4-konsollen, velger du
Innstillinger
> Enheter > Lydenheter > Utgang til øretelefoner.

Bruke hodesettet med PlayStation®VR
Du kan bruke den medfølgende lydkabelen for å koble hodesettet til kontakten for
stereoøretelefoner til VR-hodesettet. Dette gjelder for all lyd som behandles av PS VR,
inkludert 3D-lyd, hvis det støttes av spillet.

Bruke hodesettet trådløst med en USB-enhet
Du kan bruke hodesettet med kompatible PC-er (Windows® eller macOS®) eller andre
enheter som har USB-lydutgang.
Sett den trådløse adapteren inn i en USB Type-A-port på den kompatible enheten,
og slå på hodesettet.
CHAT/GAME-funksjonen kan kun brukes når hodesettet er koblet til en PS5-konsoll eller
PS4-konsoll.
Hvis du beveger deg utenfor rekkevidde i mer enn 30 sekunder, hører du et lavt pip som
indikerer at tilkoblingen er brutt. Når du beveger deg innenfor rekkevidde igjen, hører du
et høyt pip som indikerer at tilkoblingen er gjenopprettet.
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Bruke hodesettet med andre enheter
Du kan bruke den medfølgende lydkabelen (fire kontaktpunkter) til å koble hodesettet
til lydkontakten på 3,5 mm på kompatible enheter.
Hodesettet fungerer som et passivt hodesett når du bruker en lydkabel. Slå av hodesettet
når du bruker en lydkabel.
Trådløs tilkobling og følgende funksjonalitet er deaktivert når du bruker en lydkabel.
ˎˎ Volumforhold mellom chat og spill
ˎˎ Mikrofondemping
ˎˎ Mikrofonovervåking
ˎˎ Volumnivåer
Du må bruke den medfølgende lydkabelen for å bruke hodesett mikrofonene på en
kompatibel enhet. Hvis enheten din ikke er kompatibel med den medfølgende kabelen
med fire kontaktpunkter, kan du ikke bruke hodesettets mikrofoner med den enheten.
Lydkabel med fire kontaktpunkter
(følger med)

Lydkabel med bare stereo
(følger ikke med)

ˎˎ 3D-lyd

støttes ikke på mobilenheter.
varierer avhengig av mobilenheten som er koblet til.
Juster volumet i henhold til dette.

ˎˎ Volumet

Lade hodesettet
Når batteriet er tomt, lader du hodesettet på en PS5-konsoll eller PS4-konsoll.
Det tar ca. 3,5 timer.
For å finne ladenivået til hodesettet slår du på strømmen og trykker på CHAT-knappen
og VOLUME-knappen (–) samtidig. Statusindikatoren blinker og du hører pip.

Batterinivå

Statusindikator

Lydindikator

Lilla, 3 blink

3 pip

Lilla, 2 blink

2 pip

Lilla, 1 blink

1 pip

Oransje, blinker raskt

1 høy tone, 1 lav tone

Når batterinivået er lavt, blinker statusindikatoren oransje, og hodesettet piper.
Lad batteriet ved å koble hodesettet til en støttet USB-enhet som PS5-konsollen eller
en PC med den medfølgende USB-kabelen.
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Lade mens hodesettet ikke er koblet
til den trådløse adapteren

Lade mens hodesettet er koblet til den
trådløse adapteren

Statusindikatoren på hodesettet lyser
oransje.

Statusindikatoren på hodesettet er hvit.

Når batteriet er fulladet, slås
statusindikatoren på hodesettet av.

Når batteriet er fulladet, blinker
statusindikatoren på hodesettet oransje én
gang og lyser deretter kontinuerlig hvitt for
å vise at det fremdeles er tilkoblet.

ˎˎ Hvis

hodesettets statusindikator blinker oransje og batteriet ikke nærmer seg tomt, kan det
indikere en feil. Det kan hende du må tilbakestille hodesettet (se Tilbakestiller hodesettet).
ˎˎ Hvis du beveger deg utenfor rekkevidde og hodesettet kobles fra den trådløse adapteren,
slås hodesettet av etter fem minutter for å bevare batteriet. For å aktivere hodesettet skyver
du
(av/på)-bryteren av og deretter på.
ˎˎ Du kan se batterinivået på konsollen. Batterinivået vises i tilbehørsdelen i kontrollsenteret
på PS5-konsollen.
ˎˎ Hvis en USB-port ikke har nok strøm til lading, kobler du hodesettet til en annen USB-port.
ˎˎ Det anbefales at du lader batteriet i omgivelser med en temperatur på mellom 5 og 35 °C.
Det kan hende at lading i andre miljøer ikke er like effektivt.
ˎˎ Hvis du ikke skal bruke det trådløse hodesettet i en lengre periode, anbefales det
at du lader det helt opp minst én gang i året for at batteriet skal fortsette å fungere.

Visning av statusindikator
Statusindikatorene på hodesettet og den trådløse adapteren indikerer tilkoblingen
og ladestatusen i tillegg til batterinivået.

Statusindikator (hodesett)
Statusindikator farge Adferd

Beskrivelse

Blå

Blinker

Søker etter den trådløse adapteren

Hvit

Kontinuerlig lys Tilkoblet den trådløse adapteren

Oransje

Pulserer

Hodesett lader (ikke koblet til trådløs adapter)

Blinker

Hodesettbatteriet er lavt/tomt, slås av*

* Hvis hodesettindikatoren blinker oransje, og hodesettet ikke slås av, kan dette indikere en feil.
Det kan hende du må tilbakestille hodesettet (se Tilbakestiller hodesettet).

Statusindikator (trådløs adapter)
Statusindikator farge

Adferd

Beskrivelse

Hvit

Dobbeltblink

Søker etter hodesett

Blinker

Sammenkobler med hodesettet

Kontinuerlig lys Tilkoblet til hodesettet
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Tilbakestiller hodesettet
Hvis hodesettet ikke svarer, kan du prøve å tilbakestille det.

1

Slå av hodesettet.

2 Koble den trådløse adapteren til konsollen eller en annen USB Type-A-port.
3 Sett en spiss tupp eller lignende (følger ikke med) inn i hullet som omgir

reset-knappen på den trådløse adapteren, og trykk inn i minst ett sekund.

Reset-knapp

4 På hodesettet holder du nede CHAT-knappen og VOLUME-knappen (+).
5 Mens du holder nede CHAT-knappen og VOLUME-knappen (+),
skyver du hodesettets av/på-bryter på.

Hvis tilbakestillingen er vellykket, kobles hodesettet og adapteren sammen.
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Rangeringsetikett
Rangeringsetiketten beskriver modell, produsent og annen informasjon. Du finner den
under høyre ørepolstring.
Slik fjerner du ørepolstringen og får tilgang til rangeringsetiketten:

1

Bruk den ene hånden til å holde hodesettet på plass.

2 Grip ørepolstringens ramme med den andre hånden.
3 Trekk ørepolstringen ut.

ME

VOLUME

ME
VOLU

VOLU

VVS

VVS

Du setter ørepolstringen på plass igjen ved å plassere den så den passer
på den indre rammen. Press den tilbake til du hører et klikk.

Rangeringsetikett
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Spesifikasjoner
Nominell inngangseffekt

Trådløst hodesett 5 V ⎓ 650 mA
Trådløs adapter 5 V ⎓ 100 mA

Batteritype

Innebygd litium-ion-batteri

Batterispenning

3,65 V ⎓

Batterikapasitet

1000 mAh

Temperatur i omgivelsene ved bruk

5 til 35 °C

Mål (b/h/d)

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

Vekt

Trådløst hodesett 292 g
Trådløs adapter 6 g

Kommunikasjonssystem

2,4 GHz RF

Maksimal kommunikasjonsrekkevidde Omtrent 10 m*1
Brukstid når fullt oppladet

Opptil 12 timer på middels volumnivå*2

Innhold

Trådløst hodesett (1)
Trådløs adapter (1)
Lydkabel 1,2 m (1)
USB-kabel 1,5 m (1)
Hurtigstartveiledning (1)
Sikkerhetshåndbok (1)

*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.
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GARANTI
Dette produktet dekkes i 12 måneder fra innkjøpsdatoen som beskrevet
i produsentens garanti. Se den vedlagte garantien i PlayStation®5- eller PlayStation®4
-esken for å få fullstendig informasjon.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
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 Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
Produsert i Kina.

For kunder i Europa og Tyrkia.

Der du ser et av symbolene på noen av de elektriske produktene våre, på batteriene eller på
emballasjen, er det en indikasjon på at produktet eller batteriet ikke skal kastes som restavfall
i EU, Tyrkia eller andre land med tilgjengelige kildesorteringssystemer. 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.
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“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: http://www.compliance.sony.de/
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 10 mW.
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“ ” og “PlayStation” er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Interactive
Entertainment Inc.
“SONY” og “

” er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Corporation.
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