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אמצעי זהירות
לפני השימוש במוצר זה, קרא בעיון מדריך זה ושמור עליו לצורך עיון עתידי. קרא גם את ההוראות של המערכת 

.PlayStation®Vita

בטיחות
אל תשתמש במוצר זה בזמן נהיגה ברכב, רכיבה על אופניים או כל פעילות אחרת הדורשת את תשומת לבך המלאה.  ˎ 

הדבר עלול לגרום לתאונות או חבלה.
הרחק מוצר זה מהישג ידם של ילדים קטנים. ילדים עלולים לבלוע חלקים קטנים, וכתוצאה מכך להיפגע. ˎ 

שימוש וטיפול
אם מוצר זה גורם חוסר נוחות לאוזניך, הפסק את השימוש בו מיד. ˎ 

אל תחשוף מוצר זה לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר. ˎ 

אל תאפשר למוצר לבוא במגע עם נוזלים. ˎ 

אל תניח חפצים על המוצר. ˎ 

אל תסובב את הכבל ואל תמשוך אותו בכוח. ˎ 

אל תזרוק ואל תפיל מוצר זה, ואל תחשוף אותו לכוח פיזי חזק בכל דרך אחרת. ˎ 

לעולם אל תפרק ואל תשנה את המוצר. ˎ 

פעל על-פי ההנחיות שלמטה כדי לסייע במניעת קלקול או דהייה של החלק החיצוני של המוצר. ˎ 

נגב בעזרת מטלית רכה ויבשה. ˋ 

אל תניח חפצי גומי או ויניל על החלק החיצוני של המוצר למשך פרק זמן ממושך. ˋ 

אל תשתמש בחומרים ממסים או בכימיקלים אחרים. אל תנגב במטלית ספוגה בחומרים כימיים. ˋ 

 ˎ כדי לנקות את האפרכסות, נתק אותן מהאוזניות ורחץ אותן ביד, באמצעות סבון עדין. 
לאחר הניקוי, יבש את האפרכסות לגמרי לפני השימוש.

החלפת האפרכסות
האוזניות מצוידות באפרכסות בינוניות בגודלן. אם האפרכסות אינן מתאימות לאוזניך, החלף אותן 
 באפרכסות הקטנות או הגדולות הכלולות באריזה. סובב ומשוך את האפרכסות כדי להוציא אותן 

.)’ איור(

עצה
בעת התקנת האפרכסות, חבר אותן בחוזקה כך שלא יתרופפו במהלך השימוש.

כיצד להשתמש באוזניה פנימית
 MIC כשאינך משתמש במיקרופון, העבר את מתג .’ כמוצג באיור PS Vita חבר את האוזניה למערכת

MUTE למצב ON )מופעל(.

עצה
לקבלת מידע על השימוש במיקרופון עם תוכנה, עיין בהנחיות שסופקו עם התוכנה.

לשקע האוזניות

MIC MUTE מתג

מיקרופון



מפרט
1.2 מ’כבל

תקע 4 פינים זעיר מוזהבתקע
בערך 15 ג’ )כולל הכבל(משקל

5°C  – 35°Cטמפרטורת סביבת הפעלה

סוג מעבה מבודד ממוגנט תמידיתסוגמיקרופון
לכל הכיווניםמאפייני כיווניות

dB = 1 V/Pa(   – 42 0  (רגישות קלט dB 

סגנון דינאמיסוגאוזניות
קוטר של 10 מ”מיחידה ניידת

mW 60 *הספק חשמל מרבי
Ω 16 עכבה

dB/mW 99 רגישות
Hz - 20 kHz 20 תגובת תדרים

.)International Electrotechnical Commission(  IEC זהו הערך הנמדד בהתבסס על תקן *

העיצוב והמפרט נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

אחריות
אחריות היצרן חלה על מוצר זה למשך 12 חודשים ממועד הרכישה. עיין בכתב האחריות שסופק באריזת PS Vita לקבלת 

הפרטים המלאים.
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ייתכן שעל מוצר זה חלה חקיקה בנושא בקרת ייצוא לאומית. עליך לעמוד באופן מלא בדרישות חקיקה זו ובכל החוקים 
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