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בטיחות ואמצעי זהירות
יש לקרוא היטב את המידע במדריך זה למשתמש ועל-גבי האריזה לפני השימוש במוצר זה. קראו גם את הוראות 

ד. ההפעלה עבור מערכת PlayStation®4. שמור את כל התיעוד לצורך עיון בעתי
playstation.com/support :להוראות מפורטות יותר בנוגע לשימוש במוצר זה, ראה

בטיחות
שים לב לכל האזהרות, אמצעי הבטיחות וההוראות. ˎ
סכנת חנק - מכיל חלקים קטנים. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים קטנים. ˎ
הפסק מייד להשתמש במערכת אם תתחיל לחוש עייפות או אם תחוש אי- נוחות או כאבי ראש בעת תפעול האוזניות  ˎ

האלחוטיות. אם המצב נמשך, היוועץ ברופא.
הימנע משימוש ממושך באוזניות האלחוטיות. קח הפסקה לאחר כל 15 דקות לערך. ˎ
 שימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה עלול לגרום לאובדן שמיעה קבוע. כוון את עוצמת הקול לרמה בטיחותית. ˎ

ך.  לאורך זמן, שמע הולך וגובר עשוי להתחיל להישמע רגיל, אך למעשה עשוי לפגוע בשמיעת
ך.  אם אתה חווה צלצולים באוזניים או דיבור עמום, הפסק את ההאזנה ובדוק את שמיעת

ר. כדי להגן על שמיעתך: ר, כך תושפע שמיעתך מוקדם יות ככל שעוצמת הקול חזקה יות
הגבל את זמן השימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה. ˋ
הימנע מהגברת עוצמת הקול כדי לחסום רעשים סביבתיים. ˋ
ך. ˋ החלש את עוצמת הקול אם אינך יכול לשמוע אנשים מדברים בקרבת

אם אתה חש שהאוזניות גורמות לגירוי בעור, הפסק מייד את השימוש. ˎ

שימוש וטיפול
אין לזרוק או להפיל את האוזניות או לחשוף אותן ללחץ פיזי חזק. ˎ
השתמש במטלית בד רכה ויבשה לניקוי האוזניות. אין להשתמש בחומרים ממיסים או בכימיקלים אחרים. אין לנגב  ˎ

באמצעות מטלית ניקוי הספוגה בחומרים כימיים.
ך. ˎ אין לפרק את האוזניות או להחדיר לתוכן חפצים משום שהדבר עלול לגרום נזק לרכיבים הפנימיים או לפציעת
טיפול בלתי נכון בסוללה המשמשת במכשיר זה עלול לגרום לשריפה או לכוויות כימיות. אין לפרק, לחשוף לחום  ˎ

מעל 60°C, או לשרוף לאפר.
שים לב לכל הסימנים וההוראות הדורשים כיבוי מכשיר חשמלי או מוצר רדיו באזורים ייעודיים כגון תחנות דלק/ ˎ

תדלוק, בתי חולים, אזורי פיצוץ, סביבות בעלות פוטנציאל נפיצות או מטוסים.

http://playstation.com/support


סוללה
זהירות – שימוש בסוללה המובנית:

מוצר זה מכיל סוללת ליתיום-יון נטענת. ˎ
לפני השימוש במוצר זה, יש לקרוא את כל ההוראות לטיפול בסוללה וטעינתה, ולעקוב אחריהן בקפידה. ˎ
יש להקפיד על זהירות בעת הטיפול בסוללה. שימוש לא נכון עלול לגרום לשריפה ולכוויות. ˎ
לעולם אין לנסות לפתוח, למעוך, לחמם או לשרוף את הסוללה. ˎ
אין להשאיר את הסוללה בטעינה למשך זמן ממושך כאשר המוצר לא בשימוש. ˎ
יש להשליך תמיד סוללות משומשות בהתאם לחוקים המקומיים או לדרישות המקומיות. ˎ
אין לטפל בסוללה פגומה או דולפת. ˎ
אם נוזל הסוללה הפנימית דולף, יש להפסיק את השימוש במוצר באופן מיידי ולפנות לתמיכה הטכנית לקבלת סיוע.  ˎ

אם הנוזל נוגע בבגדיך, בעורך או בעיניך, יש לשטוף את האזור הנגוע באופן מיידי במים נקיים ולהיוועץ עם רופא. 
נוזל הסוללה עלול לגרום לעיוורון.

משך חיי הסוללה
משך חיי הסוללה מוגבל. משך טעינת הסוללה פוחת באופן הדרגתי בעקבות שימוש חוזר וכן בהתאם לגילה. משך  ˎ

חיי הסוללה תלוי גם בשיטת האחסון, מצב השימוש, השפעות סביבתיות וגורמים אחרים.
יש לבצע טעינה בסביבה בה הטמפרטורה היא בין 10 מעלות ל-30 מעלות צלסיוס. בעת ביצוע טעינה בסביבות  ˎ

אחרות עלולה הטעינה להיות פחות אפקטיבית.
משך חיי הסוללה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השימוש ולגורמים סביבתיים. ˎ

כשאינו בשימוש
כאשר המוצר אינו בשימוש למשך תקופה ארוכה, מומלץ לבצע טעינה מלאה לפחות פעם בשנה כדי לסייע בשמירה 

על הפונקציונליות שלו.

תנאי אחסון 
אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות גבוהות או נמוכות מאד, ללחות גבוהה או לקרינת שמש ישירה. ˎ
אין להניח חפצים כבדים על האוזניות. ˎ
אין לאפשר חדירת נוזלים או חלקיקים קטנים לתוך האוזניות. ˎ
ך. ˎ אין להניח חומרי גומי או ויניל על צדו החיצוני של המוצר למשך פרק זמן ארו

שים לב:
ציוד זה יוצר, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה בתדר רדיו ואם לא מותקן ומשמש בהתאם להוראות, עלול לגרום 

להפרעה מזיקה לתקשורות רדיו. עם זאת, לא ניתן להבטיח שלא תתרחש הפרעה בעת התקנה מסוימת. אם ציוד זה 
אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, שאותה ניתן לקבוע על-ידי הפעלה וכיבוי של הציוד, על המשתמש 

לנסות לתקן את ההפרעה על-ידי נקיטת אחת או יותר מהפעולות הבאות:
כוון מחדש או שנה את מיקום אנטנת הקליטה.̀ 
הגדל את המרחק בין הציוד למקלט.̀ 
חבר את הציוד לשקע במעגל אחר מזה שאליו מחובר המקלט.̀ 
פנה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע.̀ 

האוזניות האלחוטיות מספקות חוויית צלילים דינמית לחוויית הבידור שלך. שים לב, מוצרים אלחוטיים עשויים להיות 
מושפעים מנוכחותם של מכשירים אלחוטיים אחרים בסביבה הכללית. אם נתקלת בביצועים בלתי צפויים של האוזניות 

.playstation.com/support האלחוטיות, פנה אלינו לפני החזרתן למשווק. לפרטים, עבור אל
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שמות החלקים והפונקציות
צד קדמי

מיקרופון )מובנה(
יש להימנע מהשארת האוזניות בסמוך לרמקולים כאשר 

המיקרופון פועל, כדי למנוע משוב )רעשי שמע(.

רצועת ראש )מתקפלת(

R סימון

SOUND/CHAT לחצני
אזן את עוצמת הקול של הצ‹אט הקולי לעומת עוצמת הקול של 

המשחק.

 מחוון סטטוס
מתג הפעלה/מצב שמע

 מגדיר את מצב שמע או מכבה את האוזניות.
 1 - מצב רגיל.

 2 - מצב מגבר בס )ברירת מחדל(.
מיקום זה יכול לשמש גם למצבי קול מותאמים אישית בעזרת 

Headset Companion App )יישום העזר לאוזניות(.



צד אחורי

כפתור VSS )צליל היקפי וירטואלי(
אפקט צליל היקפי וירטואלי מופעל כברירת מחדל. 

L סימון

  VOL +/-  כפתורי
מכוונן את עוצמת 

הקול באוזניות.

כפתור MUTE )השתקת(
לחצו על מנת להדליק או לכבות מצב MUTE )השתקה(.  ˎ
מעבר בין ההגדרות למשוב קולי )גבוה, בינוני, כבוי( בלחיצה  ˎ

.MUTE ארוכה על כפתור

משוב קולי/הד הוא תכונה המאפשרת לך לשמוע את עצמך 
מהאוזניות.  את עוצמת הקול של משוב קולי/הד תוכל לכוונן כאן, 

ולא במערכת  ™PS4  או במכשירים אחרים. במצב ›השתק‹ 
)MUTE(, תכונת המשוב הקולי מבוטלת.

- 
   

   
   

   
VO

LU
M

E 
   

   
   

   
  +

 

MUT
E



חלק תחתון

שקע כניסת שמע
כאשר כבל השמע המצורף מחובר לאוזניות לצורך שימוש עם 

מכשירים ניידים, פונקציית האלחוט מבוטלת.

2  1  O
FF

ND/ CHAT
MUTE

USB יציאת
חבר למכשיר התומך ב-USB כדי לטעון את האוזניות.

מתאם אלחוטי

כפתור איפוס

מחוון סטטוס



התקנה ראשונית

חבר את האוזניות ליציאת USB דרך כבל USB כדי לטעון אותן.   1 
טעינה מלאה של האוזניות יכולה לקחת עד 3.5 שעות.

.USB-חבר את המתאם האלחוטי ליציאת ה  2
החלק את מתג ההפעלה למצב »1« או »2«.  3

 PlayStation®4 שימוש באוזניות עם מערכת
אוזניות אלה תואמות לגרסה 5.00 ואילך של תוכנת מערכת  ™PS4 . ניתן להשתמש ביותר מאשר 
ערכת אוזניות אחת עם מערכת  ™PS4 . הקפד לעדכן את תוכנת המערכת לגרסה העדכנית ביותר.

תצוגת סטטוס
בעת ההתחברות בפעם הראשונה למערכת  ™PS4  או בעת שינוי ההגדרות, מידע הסטטוס שלהלן 

יופיע בפינה השמאלית העליונה במסך:

מוצג כאשר צליל היקפי וירטואלי מופעל

מציג את רמת עוצמת הקול

מוצג כאשר המיקרופון כבוי

מציג את רמת טעינת הסוללה



בחירת פלט שמע
תוכל להאזין עם האוזניות האלחוטיות לשמע ממערכת  ™PS4 , בכלל זה מוזיקה, וידאו ומשחקים, 

בצליל היקפי וירטואלי.

תוכל להאזין בו-זמנית לשמע ממשחקים ולשמע בצ‹אט. השתמש בכפתור SOUND/CHAT כדי  ˋ
לכוונן את עוצמת הקול יחסית של שמע במשחקים לעומת שמע בצ‹אט. 

ניתן להגדיר את פלט השמע אל האוזניות, כדי לשמוע שמע צ‹אט בלבד. ˋ

 כדי לשנות את פלט השמע, בחר  )Settings( )הגדרות(   )Devices( )מכשירים( 
 ]Audio Devices[ )התקני שמע(  ]Output to Headphones[ )פלט לאוזניות(. 

כפתור VSS )צליל היקפי פלט לאוזניות
וירטואלי(

 SOUND/CHAT כפתור

מופעלמופעלכל השמע

מושבתמושבתשמע צ‹אט

הערה:
במערכת  ™PS4 , האוזניות האלחוטיות מוגדרות כברירת מחדל כ-]All Audio[ )כל השמע(.

שימוש באוזניות עם מחשב
ניתן להשתמש באוזניות עם מחשב )עם Windows® או Mac OS( המצויד ביציאת USB. חבר את 

המתאם האלחוטי ליציאת USB במחשב שבו תרצה להשתמש, ולאחר מכן הפעל את האוזניות.

טיפים
ייתכן שהאוזניות לא יפעלו עם מחשבים מסוימים. ˎ
ניתן להשתמש בכפתור VSS )צליל היקפי וירטואלי( ובכפתור SOUND/CHAT  אך ורק כאשר  ˎ

. PS4™  האוזניות מחוברות למערכת

 PlayStation®VR שימוש באוזניות עם
 . PlayStation®VR ניתן להשתמש בכבל שמע כדי לחבר את האוזניות לשקע אוזניות הסטריאו של 

כך יועבר כל פלט השמע של המשחקים ש-PlayStation®VR  מעבד, בכלל זה שמע תלת-ממד, אם 
כותר המשחק תומך בכך.



הערה
האוזניות עצמן תומכות אך ורק בסטריאו או בצליל היקפי וירטואלי 7.1. אוזניות אלה תומכות בשמע 

תלת-ממד רק כאשר הן מחוברות ל-PS VR , בעת הפעלה של משחק PS VR  התומך בשמע 
תלת-ממד.

שימוש באוזניות עם מכשיר נייד
ניתן להשתמש בכבל שמע כדי לחבר את האוזניות לשקע האוזניות של מכשירים תואמים.

במערכות PlayStation®Vita, ניתן להאזין לשמע בפורמט סטריאו סטנדרטי ולהשתמש בתכונת  ˎ
הצ‹אט הקולי.

במכשירים ניידים אחרים, ניתן להאזין לשמע בפורמט סטריאו סטנדרטי בלבד. ˎ

הערות
כאשר כבל השמע הכלול מחובר לאוזניות, לא ניתן להשתמש בכפתור ה-VSS )צליל היקפי  ˎ

.SOUND/CHAT-וירטואלי( ובכפתור ה
עוצמת הקול של הפלט משתנה בהתאם למכשיר הנייד המחובר. כוונן את עוצמת הקול בהתאם. ˎ
תוכל להשתמש בכבל השמע המצורף על מנת לחבר את האוזניות למכשיר הנייד, כדי להאזין לתוכן  ˎ

שמע וכדי לדבר בטלפון.
אם אינך מצליח לשמוע תוכן שמע בעת שימוש בכבל עם המכשיר הנייד, כבה את האוזניות.  ˋ



ייתכן שהמכשיר שלך תומך בכבל שמע סטנדרטי בלבד )לא כלול( להאזנה לתוכן שמע  ˋ
באמצעות האוזניות. לידיעתך, כבלי השמע הסטנדרטיים אינם תומכים בתקשורת קולית. 

מוצר זה אינו תואם לכל המכשירים הניידים. ייתכן שתכונות מסוימות לא יפעלו בכל המכשירים  ˋ
הניידים.

טעינת האוזניות
כאשר הסוללה חלשה, מחוון הסטטוס יהבהב באדום, ויישמע צפצוף. כדי לטעון את הסוללה, חבר 
את האוזניות למכשיר USB נתמך, כגון מחשב אישי. כאשר הסוללה בטעינה, מחוון הסטטוס דולק 

באדום. מחוון הסטטוס יכבה לאחר טעינה מלאה של הסוללה.

טיפים
תוכל לבדוק את אחוז טעינת הסוללה הנותר במערכת  ™PS4 . האחוז יופיע בתצוגת הסטטוס  ˎ

המוצגת בעת שינוי ההגדרות של האוזניות.
ייתכן שלא תצליח לטעון את הסוללה אם מכשיר ה-USB או רכזת ה-USB לא מספקים מספיק  ˎ

אנרגיה לטעינה. נסה לחבר את האוזניות למכשיר USB אחר או למחבר USB אחר באותו המכשיר.
הטעינה נמשכת כ-3.5 שעות ממצב סוללה ריקה. ˎ
כאשר הסוללה חלשה, האוזניות ישמיעו צפצוף כל עוד הן מחוברות וקולטות אות שמע. ˎ
מומלץ לטעון את הסוללה בטמפרטורת סביבה בטווח 10°C-30°C. טעינה בתנאי סביבה אחרים  ˎ

עלולה לפגוע ביעילות התהליך.
אם אינך מתכנן להשתמש באוזניות האלחוטיות למשך תקופה ארוכה, מומלץ לבצע טעינה מלאה  ˎ

לפחות פעם בשנה כדי לסייע בשמירה על תפקוד הסוללה.



תצוגת מחוון סטטוס

אוזניות
סטטוס אוזניותדפוס הבהובצבע מחוון

בשימושרצוףכחול
מצב התאמההבהוב פעם אחת, שוב ושוב

ממתין להתחברותהבהוב פעמיים, שוב ושוב
בטעינהרצוףאדום

סוללה חלשההבהוב פעם אחת, שוב ושובאדום )אוזניות מופעלות(
הסוללה אינה נטענתהבהוב פעם אחת, שוב ושובאדום )אוזניות בטעינה(

אדום )האוזניות 
מופעלות, אך לא 

משמיעות שום צליל(

שגיאה בעדכון קושחה*הבהוב פעם אחת, שוב ושוב

אין קלט מיקרופוןרצוףסגול
עדכון קושחה מתבצעהבהוב פעם אחת, שוב ושובסגול

 Headset Companion-אם נורת השגיאה מהבהבת, נסה את אפשרות שחזור האוזניות הזמינה מ  *
 .PlayStation™Store-יישום העזר לאוזניות(, להורדה בחינם מ( app

מתאם אלחוטי
סטטוס אוזניותדפוס הבהובצבע מחוון

בשימושרצוףכחול
מצב התאמההבהוב פעם אחת, שוב ושוב

ממתין להתחברותהבהוב פעמיים, שוב ושוב



Headset Companion app )יישום עזר לאוזניות(
באמצעות Headset Companion app )יישום העזר לאוזניות( ניתן לבחור מצב שמע נוסף עבור 

האוזניות. לבחירתך מספר מצבים שונים, אשר כל אחד מהם ממוטב לשיפור מאפיינים שונים של 
.PS4™  השמע. מצבים אלה מפותחים באופן בלעדי לשימוש במערכות

כדי לקבל אחד ממצבי שמע אלה, הורד את Headset Companion app )יישום העזר לאוזניות( 
מ-PlayStation™Store, ובצע את ההוראות המופיעות במסך.

בסיום התהליך, תוכל לחוות באוזניות את המצב שבחרת, על-ידי החלקת מתג ההפעלה/שמע 
למצב »2«.

איפוס האוזניות
האוזניות לא מגיבות כאשר אתה מנסה להשתמש בהן, אפס אותן כך:

חבר את המתאם האלחוטי למערכת  ™PS4  או ליציאת USB פעילה אחרת.  1

כפתור איפוס

הכנס סיכה קטנה או עצם דומה )לא כלול( לתוך החור שמסביב לכפתור האיפוס   2
במתאם האלחוטי, ולחץ למשך שנייה אחת לפחות.

.VSS ועל כפתור  MUTE באוזניות, לחץ לחיצה ממושכת על כפתור  3
תוך כדי החזקת הכפתורים MUTE ו-VSS לחוצים, החלק את מתג ההפעלה/שמע למצב   4

»1« או »2«.



מפרטים
5V ⎓ 500 mAדירוג קלט חשמלי

סוללת ליתיום-יון מובניתסוג סוללה
V 3.7 ⎓מתח סוללה

mAh 570 קיבולת סוללה
5°C-35°Cטמפרטורת סביבת הפעלה
אוזניות אלחוטיות: x 172  x 201  91 מ«מ ממדים )רוחב/גובה/עומק(

מתאם אלחוטי: x 18  x 48  8 מ«מ 
אוזניות אלחוטיות: כ-230 גר‹משקל

מתאם אלחוטי: כ-6 גר‹
GHz RF 2.4 מערכת תקשורת

כ-10 מ‹*1טווח תקשורת מקסימלי
8 שעות בעוצמת קול בינונית*2זמן שימוש בעת טעינה מלאה

אוזניות אלחוטיות )1(תוכן
מתאם אלחוטי )1(

כבל שמע 3.5 מ«מ )1(
כבל Type-A(  USB ל-Micro-B(  30.5 ס«מ )1(

חומרים מודפסים )סט 1(

טווח התקשורת הממשי עשוי להשתנות בהתאם לגורמים כגון מכשולים בין האוזניות והמתאם האלחוטי, שדות   1*
מגנטיים ממכשירים חשמליים )כגון תנור מיקרוגל(, חשמל סטטי, ביצועי אנטנה ומערכת ההפעלה ויישומי התוכנה 

הנמצאים בשימוש. בהתאם לסביבת ההפעלה, תתכן הפרעה לקליטה.
זמן השימוש הממשי עשוי להשתנות בהתאם לגורמים כגון טעינת הסוללה וטמפרטורת הסביבה.  2*

העיצוב והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה.
שימוש מסחרי והשכרה של מוצר זה אסורים.



אחריות
אחריות היצרן עבור מוצר זה היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה. לפרטים מלאים פנו לכתב האחריות המסופק עם 

.PS4™ מערכת
 רובע רצוימ הז רצומ

Sony Interactive Entertainment Europe Limited 
 10 Great Marlborough Street,   

London, W1F 7LP, United Kingdom.
 ידי-לע ץפומו הפוריאל אבוימ

Sony Interactive Entertainment Europe Limited 
10 Great Marlborough Street, 

London, W1F 7L, United Kingdom.

ןיסב רצוימ.
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