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בטיחות ואמצעי זהירות
לפני שימוש במוצר, קרא בעיון את המידע המופיע הוראות הפעלה זה ועל-גבי האריזה. קרא גם את ההוראות עבור 

PlayStation®3  ,PlayStation®4 ו-PlayStation®Vita. שמור את כל התיעוד לצורך עיון בעתיד.
eu.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 ˎ

בעת תפעול אוזניות הסטריאו האלחוטיות גרסה 2.0. אם המצב נמשך, היוועץ ברופא.
הימנע משימוש ממושך באוזניות הסטריאו האלחוטיות גרסה 2.0. 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

 לאורך זמן, שמע הולך וגובר עשוי להתחיל להישמע רגיל, אך למעשה עשוי לפגוע בשמיעתך.
 אם אתה חווה צלצולים באוזניים או דיבור עמום, הפסק את ההאזנה ובדוק את שמיעתך.
ככל שעוצמת הקול חזקה יותר, כך תושפע שמיעתך מוקדם יותר. כדי להגן על שמיעתך:

הגבל את זמן השימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה. ˋ
הימנע מהגברת עוצמת הקול כדי לחסום רעשים סביבתיים. ˋ
החלש את עוצמת הקול אם אינך יכול לשמוע אנשים מדברים בקרבתך. ˋ

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

שימוש וטיפול
אין לחשוף את האוזניות לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר. ˎ
אין להניח חפצים כבדים על האוזניות. ˎ
אין לאפשר חדירת נוזלים או חלקיקים קטנים לתוך האוזניות. ˎ
אין לזרוק או להפיל את האוזניות או לחשוף אותן ללחץ פיזי חזק. ˎ
אין להניח חומרי גומי או ויניל על צדו החיצוני של המוצר למשך פרק זמן ארוך. ˎ
השתמש במטלית בד רכה ויבשה לניקוי האוזניות. אין להשתמש בחומרים ממיסים או בכימיקלים אחרים. אין לנגב  ˎ

באמצעות מטלית ניקוי הספוגה בחומרים כימיים.
אין לפרק את האוזניות או להחדיר לתוכן חפצים משום שהדבר עלול לגרום נזק לרכיבים הפנימיים או לפציעתך. ˎ
שים לב לכל הסימנים וההוראות הדורשים כיבוי מכשיר חשמלי או מוצר רדיו באזורים ייעודיים כגון תחנות דלק/תדלוק,  ˎ

בתי חולים, אזורי פיצוץ, סביבות בעלות פוטנציאל נפיצות או מטוסים.
טיפול בלתי נכון בסוללה המשמשת במכשיר זה עלול לגרום לשריפה או לכוויות כימיות. אין לפרק, לחשוף לחום מעל  ˎ

60°C, או לשרוף לאפר.



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.̀ 

 אוזניות הסטריאו האלחוטיות גרסה 2.0 מעניקות צליל דינמי לחוויית הבידור שלך. שים לב, מוצרים אלחוטיים עשויים 
להיות מושפעים מנוכחותם של מכשירים אלחוטיים אחרים בסביבה הכללית. אם נתקלת בביצועים בלתי צפויים של 

 אוזניות הסטריאו האלחוטיות גרסה 2.0, פנה אלינו לפני החזרתן למשווק. לפרטים, בקר בכתובת
.eu.playstation.com/support



שמות החלקים ותפקידיהם
חלק קדמי

מיקרופון )משולב(
אל תשאיר את האוזניות ליד הרמקולים כאשר המיקרופון מופעל 

משום שפעולה זו עלולה ליצור פידבק )רעשי שמע(.

רצועת ראש )מתקפלת(

SOUND/CHAT כפתור
התאם את עוצמת הקול של הצ’אט ביחס לקול של המשחק.

POWER מתג
מגדיר את מצב שמע או מכבה את האוזניות.

מיקומים:
OFF - מכבה את האוזניות.

1 - מגדיר את האוזניות למצב רגיל.
2 - מגדיר את האוזניות למצב מגבר בס.

 Headset Companion App ניתן להחליף מצב זה במצבי שמע
)מיישום העזר לאוזניות(.

מחוון סטטוס

סימון R )ימין(

כיסויי לוח

כיסויי הלוח ניתנים להסרה ולהתאמה אישית.



חלק תחתון

כפתור VSS )צליל היקפי וירטואלי(
האפקט צליל סראונד וירטואלי מופעל כברירת מחדל. לחץ לחיצה 

.VSS ממושכת למשך יותר משנייה אחת כדי להפעיל או לכבות את

סימון L )שמאל(

כפתור MUTE )השתקת(
לחץ לחיצה קצרה כדי להפעיל ולכבות את ה-MUTE של  ˎ

המיקרופון )השתקת המיקרופון(.
לחץ לחיצה ארוכה כדי לבחור את עוצמת המשוב קולי/הד  ˎ

)נמוכה, גבוהה, כבוי(. צפצוף אחד מציין כי בחרת משוב קולי/
הד בעוצמה נמוכה, שני צפצופים קצרים מציינים משוב קולי/

הד בעוצמה גבוהה וצפצוף אחד בטון נמוך מציין כי כיבית את 
התכונה משוב קולי/הד.

התכונה משוב קולי/הד מאפשרת לך לשמוע את הקול שלך 
באוזניות. זהו המקום לכוונן את עוצמת השמע של המשוב קולי/

הד, ולא במערכות  ®PlayStation התואמות או במכשירים 
אחרים. כאשר MUTE מופעלת, התכונה משוב קולי מכובה.

VOLUME + / – לחצני
מכוון את עוצמת הקול 

של האוזניות.



חלק תחתון

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

שקע כניסת שמע
בעת חיבור כבל השמע הכלול לאוזניות לשם שימוש עם מכשירים 

ניידים, הפונקציה האלחוטית מכובה.

מתאם אלחוטי

כפתור איפוס

מחוון סטטוס



הגדרה ראשונית 

טען את האוזניות על-ידי חיבורן ליציאת USB באמצעות כבל USB. ייתכן שיידרשו   1
לאוזניות עד 3 שעות כדי להיטען באופן מלא.

.USB הכנס את המתאם האלחוטי ליציאת  2
הסט את המתג POWER למיקום “1” או “2”.  3

שימוש באוזניות עם מערכות  ®PlayStation התואמות
תואמות לתוכנת המערכת  ™PS4 ו- ™PS3 בגרסה 1.60 / 4.20 ואילך.

.PS3™ ניתן להשתמש רק בזוג אוזניות אחד בכל פעם עם מערכת
. PS4™  ניתן להשתמש ביותר מאוזנייה אחת עם מערכת

תצוגת סטטוס
בעת החיבור הראשוני של מערכת  ®PlayStation תואמת או בעת שינוי ההגדרות, מופיעים פרטי 

המצב הבאים בפינה הימנית העליונה של המסך:

 ]Stereo Headset Audio Extension[ מוצג כאשר 
)הרחבת שמע לאוזניות סטריאו( מוגדר ל- ]On[ )מופעל(*

מוצג כאשר צליל סראונד ורטאולי מופעל

מציג את רמת עוצמת הקול

מוצג כאשר המיקרופון מכובה

מציג את רמת טעינת הסוללה

Stereo Headset Audio Extension )הרחבת שמע לאוזניות סטריאו( היא מערכת המבקרת את סוג פלט האודיו   *
לאוזניות הסטריאו האלחוטיות. היא זמינה רק לאחר הכנסת המתאם האלחוטי.



בחירת פלט שמע
באמצעות אוזניות הסטריאו האלחוטיות ניתן להאזין לשמע של מערכת  ®PlayStation תואמת, כולל 

מוסיקה, סרטי וידאו ומשחקים, בצליל היקפי וירטואלי.

 ניתן להאזין לשמע של משחק ולשמע של צ’אט בו-זמנית. ˋ
השתמש בכפתור SOUND/CHAT כדי לכוונן את עוצמת הקול של שמע המשחק ביחס 

לשמע הצ’אט.
ניתן לשנות את פלט השמע לאוזניות כדי לשמוע רק את שמע הצ’אט. ˋ

  VSS-ולהפעיל/להשבית את כפתור ה PS3™  במערכת PlayStation®  כדי לשנות את פלט השמע של
)צליל היקפי וירטואלי(, בחר  )Settings( )הגדרות(   )Accessory Settings( )הגדרות 

אביזר(  ]Stereo Headset Audio Extension[ )הרחבת שמע לאוזניות סטריאו(.

במערכת  ™PS4 , בחר  )Settings( )הגדרות(     )Sound and Screen( )צליל ומסך(    
]Audio Output Settings[ )הגדרות פלט שמע(  ]Output to Headphones[ )פלט לאוזניות(.

הרחבת שמע לאוזניות 
סטריאו

) PS4™ ( פלט לאוזניות

כפתור VSS )צליל פלט אוטומטי לאוזניות
היקפי וירטואלי(

SOUND/CHAT כפתור

מופעלמופעלכל השמעמופעל

מושבתמושבתשמע צ’אט בלבדכבוי

שימוש באוזניות במחשב אישי
.USB בעל שקע )Mac OS או Windows®  ניתן להשתמש באוזניות במחשב אישי )עם

הכנס את המתאם האלחוטי לשקע USB במחשב שבו ברצונך להשתמש והפעל את האוזניות.
להנחיות נוספות בנוגע לשימוש באוזניות עם ®Windows או Mac OS, בקר בכתובת

.eu.playstation.com/ps3/support

עצות
ייתכן שהאוזניות לא יפעלו במחשבים מסוימים. ˎ
ניתן להשתמש בכפתור ה-VSS  )צליל היקפי וירטואלי( ובכפתור ה-SOUND/CHAT אך ורק כאשר  ˎ

האוזניות מחוברות למערכת  ®PlayStation תואמת.



השימוש באוזניות עם מכשיר נישא
ניתן להשתמש בכבל השמע הכלול כדי לחבר את האוזניות לתקע האוזניה של מכשירים נישאים כגון 

מערכת PlayStation®Vita, דבר המאפשר לך להאזין לשמע ולהשתמש בתכונת הצ’אט הקולי.

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

.SOUND/CHAT-וירטואלי( ובכפתור ה
פלט השמע משתנה בהתאם למכשיר הנישא המחובר. כוונן את עוצמת הקול בהתאם. ˎ
באפשרותך להשתמש בכבל השמע המצורף כדי לחבר את האוזניות למכשיר הנייד שלך לשם האזנה  ˎ

לתוכן אודיו ושיחה בטלפון.
אם אינך מצליח להאזין לתוכן שמע באמצעות הכבל עם המכשיר הנייד שלך, כבה את הפעלת  ˋ

האוזניות כדי לאפשר את הפונקציונליות.
ייתכן שהמכשיר שלך דורש כבל שמע סטריאו )נמכר בנפרד( כדי להאזין לתוכן שמע באמצעות  ˋ

האוזניות. שים לב, כבלי שמע רגילים אינם תומכים בתקשורת קולית.
מוצר זה אינו תואם לכל המכשירים הניידים. ייתכן שתכונות מסוימות לא יפעלו בכל המכשירים  ˋ

הניידים. 



טעינת האוזניות
כאשר רמת הסוללה הנותרת נמוכה מאוד, מחוון הסטטוס מהבהב בצבע אדום ונשמע צליל ביפ. טען 

את הסוללה באמצעות חיבור האוזניות למכשיר התומך ב- USB כגון מחשב. בעת טעינת הסוללה, 
מחוון הסטטוס מאיר באור אדום. האור של מחוון הסטטוס יכבה כאשר הסוללה טעונה לגמרי.

עצות
ניתן לבדוק כמה מתח נותר בסוללה על-גבי מסך מערכת ה- ®PlayStation התואמת. ˎ
ייתכן שלא תוכל לטעון את הסוללה כאשר מכשיר ה-USB או מפצל ה- USB אינם מספקים מתח  ˎ

מספיק לטעינה. נסה לחבר את האוזניות למכשיר USB אחר או לתקע USB אחר במכשיר.
הטעינה אורכת בערך 3 שעות כאשר מתחילה מסוללה ריקה לגמרי. ˎ
כאשר טעינת הסוללה הנותרת נמוכה, האוזניות משמיעות צליל ביפ כאשר הן מחוברות ומקבלות אות  ˎ

שמע.
מומלץ לטעון את הסוללה בסביבה בעלת טמפרטורה של 5°C עד 35°C. טעינה בסביבות אחרות  ˎ

עלולה להיות פחות יעילה.
אם אינך מתכוון להשתמש באוזניות הסטריאו האלחוטיות למשך תקופה ארוכה, מומלץ שתטעין אותן  ˎ

לגמרי לפחות פעם בשנה כדי לסייע בשמירה על פונקציונליות הסוללה.



תצוגת מחוון סטטוס

אוזניות
סטטוס אוזניותתבנית הבהובצבע מחוון

בשימושרציףכחול
מצב התאמההבהוב יחיד חוזר
מצב המתנה לחיבורהבהוב כפול חוזר

טעינהרציףאדום
קלט מיקרופון מכובהרציףסגול

מתבצע עדכון תוכנת מערכתרציףכתום

מתאם אלחוטי
סטטוס אוזניותתבנית הבהובצבע מחוון

בשימושרציףכחול
מצב התאמההבהוב יחיד חוזר
מצב המתנה לחיבורהבהוב כפול חוזר

Headset Companion App )יישום עזר לאוזניות(
בעזרת Headset Companion App )יישום העזר לאוזניות(, ניתן לבחור מצב שמע נוסף עבור 

האוזניות. ניתן לבחור מבין כמה מצבים, שכל אחד מהם נועד להדגיש מאפייני שמע שונים. מצבים אלו 
פותחו לשימוש בלעדי עם מערכות  ®PlayStation תואמות.

כדי להשיג אחד ממצבי השמע הללו, הורד את Headset Companion App )יישום העזר לאוזניות( 
מחנות PlayStation®Store ופעל לפי ההנחיות המופיעות על-גבי המסך.

 POWER-לאחר השלמת התהליך, תוכל ליהנות מהמצב שבחרת באוזניות על-ידי הזזת מתג ה
למצב “2”.



איפוס האוזניות
אם האוזניות אינן מגיבות כאשר אתה מנסה להפעיל אותן, אפס אותן באמצעות הפעולות הבאות:

חבר את המתאם האלחוטי למערכת  ®PlayStation  תואמת או ליציאת USB מופעלת   1
אחרת.

כפתור איפוס

החדר סיכה קטנה או חפץ דומה לחור האיפוס במתאם האלחוטי, ולחץ כלפי מטה למשך   2
שנייה אחת לפחות.

. VSS-וכפתור ה  MUTE-באוזניות, לחץ לחיצה ממושכת על כפתור ה  3
בזמן שאתה ממשיך ללחוץ על הכפתורים MUTE  ו-VSS , הזז את מתג ה-POWER למצב   4

“1” או “2”.



מפרטים
DC 3.7 V: סוללת ליתיום-יון מובנית, ניתנת לטעינהמקור חשמל

mAh  570קיבולת סוללה
35°C - 5°Cטמפרטורת סביבת הפעלה
 אוזניות סטריאו אלחוטיות 2.0:ממדים )רוחב/גובה/עומק(

בערך. 178.3 × 191.5 × 48 מ"מ
 מתאם אלחוטי:

בערך 17.4 × 8.4 × 36.1 מ"מ
 אוזניות סטריאו אלחוטיות 2.0: משקל

בערך 295.4 גרם  
מתאם אלחוטי: בערך 5.3 גרם

 GHz RF 2.4 מערכת תקשורת

בערך 12 מטר*1טווח תקשורת מקסימלי
8.0 שעות בעוצמת קול בינונית*2זמן שימוש בעת טעינה מלאה

 אוזניות סטריאו אלחוטיות גרסה 2.0 )1(תוכן
 מתאם אלחוטי )1(

 נרתיק )1(
 כבל שמע 3.5 מ”מ )1(

 )1( USB כב ל 
חומרים מודפסים )1 ערכה(

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 או השכרה של מוצר זה אסורים.
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