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בטיחות ואמצעי זהירות
 לפני השימוש במוצר יש לקרוא היטב את המסמכים המצורפים לחבילה ואת המידע המופיע על האריזה.

 שמור את כל התיעוד לצורך עיון בעתיד.
playstation.com/help :להוראות מפורטות יותר בנוגע לשימוש במוצר זה, ראה

בטיחות

 שים לב לכל האזהרות, אמצעי הבטיחות וההוראות.	 

 שמור על המוצר מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים. ילדים קטנים עלולים לבלוע חלקים קטנים או עלולים 	 
לכרוך את הכבלים סביב עצמם, דבר העלול לגרום לפגיעה, לתאונה או לקלקול המכשיר.

 מוצר זה כולל מגנטים שעלולים להפריע לקוצבי לב, דפיברילטורים ושסתומי דלף ניתנים לתכנות או התקנים 	 
רפואיים אחרים. אין להניח מוצר זה בסמוך להתקנים רפואיים או לאנשים המשתמשים בהתקנים רפואיים 

מסוג זה. אם אתה משתמש בהתקנים רפואיים מסוג זה, היוועץ ברופא לפני השימוש במוצר.

 הפסק מייד להשתמש במערכת אם תתחיל לחוש עייפות או אם תחוש אי- נוחות או כאבי ראש בעת 	 
תפעול האוזניות האלחוטיות. אם המצב נמשך, היוועץ ברופא.

הימנע משימוש ממושך באוזניות האלחוטיות. קח הפסקה לאחר כל 15 דקות לערך.	 

  שימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה עלול לגרום לאובדן שמיעה קבוע. כוון את עוצמת הקול לרמה בטיחותית.	 
 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.	 

 אם נוזל הסוללה הפנימית דולף, יש להפסיק את השימוש במוצר באופן מיידי ולפנות לתמיכה הטכנית 	 
לקבלת סיוע. אם הנוזל נוגע בבגדיך, בעורך או בעיניך, יש לשטוף את האזור הנגוע באופן מיידי במים 

נקיים ולהיוועץ עם רופא. נוזל הסוללה עלול לגרום לעיוורון.
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שימוש וטיפול

  אין להשאיר את האוזניות ליד רמקולים כאשר המיקרופונים מופעלים. הדבר עלול ליצור פידבק	 
)רעשי שמע(.

  אין לפרק את האוזניות או להחדיר לתוכן חפצים משום שהדבר עלול לגרום נזק לרכיבים הפנימיי	 
ם או לפציעתך.

 טיפול בלתי נכון בסוללה המשמשת במכשיר זה עלול לגרום לשריפה או לכוויות כימיות. אין לפרק, לחשוף 	 
לחום מעל 60°C, או לשרוף לאפר.

 שים לב לכל הסימנים וההוראות הדורשים כיבוי מכשיר חשמלי או מוצר רדיו באזורים ייעודיים כגון תחנות 	 
דלק/תדלוק, בתי חולים, אזורי פיצוץ, סביבות בעלות פוטנציאל נפיצות או מטוסים.

 אין להשתמש באוזניות בעת רכיבה על אופניים, נהיגה או עיסוק בפעילות אחרת כלשהי שבה נדרשת 	 
תשומת לב מלאה. פעולה זו עלולה לגרום לתאונה.

אין לאפשר חדירת נוזלים או חלקיקים קטנים לתוך האוזניות.	 

איו לגעת במוצר בידיים רטובות.	 

אין לזרוק או להפיל את האוזניות או לחשוף אותן ללחץ פיזי חזק.	 

אין להניח חפצים כבדים על האוזניות.	 

אין להניח חומרי גומי או ויניל על צדו החיצוני של המוצר למשך פרק זמן ארוך.	 

ניקוי
 השתמש במטלית בד רכה ויבשה לניקוי האוזניות. אין להשתמש בחומרים ממיסים או בכימיקלים אחרים. 	 

אין לנגב באמצעות מטלית ניקוי הספוגה בחומרים כימיים.

סוללה

זהירות – שימוש בסוללה המובנית:

 מוצר זה מכיל סוללת ליתיום-יון נטענת.	 

 לפני השימוש במוצר זה, יש לקרוא את כל ההוראות לטיפול בסוללה וטעינתה, ולעקוב אחריהן בקפידה.	 

 יש להקפיד על זהירות בעת הטיפול בסוללה. שימוש לא נכון עלול לגרום לשריפה ולכוויות.	 

 לעולם אין לנסות לפתוח, למעוך, לחמם או לשרוף את הסוללה.	 

 אין להשאיר את הסוללה בטעינה למשך זמן ממושך כאשר המוצר לא בשימוש.	 

 יש להשליך תמיד סוללות משומשות בהתאם לחוקים המקומיים או לדרישות המקומיות.	 

 אין לטפל בסוללה פגומה או דולפת.	 

משך חיי הסוללה

 משך חיי הסוללה מוגבל. משך טעינת הסוללה פוחת באופן הדרגתי בעקבות שימוש חוזר וכן בהתאם 	 
לגילה. משך 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 אחרות עלולה הטעינה להיות פחות אפקטיבית.

 משך חיי הסוללה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השימוש ולגורמים סביבתיים.	 
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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 האוזניות והסוללה לטמפרטורות גבוהות או נמוכות בצורה קיצונית במהלך הפעולה,	 

ההובלה או האחסון שלהן.

אין להשאיר את המוצר באור שמש ישיר למשך פרקי זמן ארוכים )כמו למשל בתוך רכב בחודשי הקיץ(.	 

 אין לאחסן את האוזניות בתליה מרצועת הראש. לאחר פרק זמן מסוים, הרצועה עלולה להימתח ואחיזת 	 
האוזניות עלולה להשתחרר.

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. ˋ

הגדל את המרחק בין הציוד למקלט. ˋ

חבר את הציוד לשקע במעגל אחר מזה שאליו מחובר המקלט. ˋ

פנה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע. ˋ

 האוזניות האלחוטיות 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 

playstation.com/help האוזניות האלחוטיות, פנה אלינו לפני החזרתן למשווק. לפרטים בקר באתר
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שמות החלקים ותפקידיהם

צד	קדמי

צד	אחורי

חלק	תחתון

קשת

רצועת	ראש

מיקרופונים	)נסתרים(

מחוון	סטטוס

CHAT/GAME	כפתורי

MONITOR	מתג

	)השתקה( כפתור	

USB Type-C® 	יציאת

	)הפעלה( מתג	 

-/+ VOLUME	כפתורי

שקע	כניסת	שמע	3.5	מ”מ
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)CFI-ZWD1(	לאחוטי	מתאם

מחבר	את	האוזנוית	בחיבור	לאחוטי	לא	הקונסולה.

הגדרה ראשונית

כפתור	איפוס

מחוון	סטטוס

חבר את כבל USB המצורף כדי לטעון את האוזניות.  1
כאשר האוזניות אינן מחוברות למתאם האלחוטי בזמן הטעינה, מחוון הסטטוס באוזניות מהבהב בכתום. 	 

כאשר הן טעונות לגמרי,  מחוון הסטטוס כבה.

כאשר האוזניות מחוברות למתאם האלחוטיבזמן הטעינה, מחוון הסטטוס באוזניות מואר בלבן. כאשר הן 	 
טעונות לגמרי, מחוון הסטטוס  מהבהב בכתום פעם אחת ולאחר מכן מואר בלבן באופן קבוע כדי לציין 

שהן עדיין מחוברות.

.PlayStation®4 או PlayStation®5 בקונסולת USB חבר את המתאם האלחוטי אל יציאת  2
מחוון הסטטוס במתאם מהבהב בלבן בעת חיפוש האוזניות.

3   החלק את  מתג )הפעלה( למצב פועל. כאשר האוזניות מופעלות, הן מחפשות את המתאם 
האלחוטי. מחוון הסטטוס של האוזניות מהבהב בכחול במהלך החיפוש ומואר בלבן קבוע כאשר החיבור 

הושלם.

תוכל גם לבדוק לפי צליל. כאשר האוזניות מופעלות, הן ישמיעו צפצוף ויחפשו את המתאם. לאחר 
השלמת החיבור, יישמע צפצוף נוסף.

אם אין אפשרות ליצור חיבור, האוזניות יכבו. החלק את מתג   )הפעלה( למצב כבוי, ואז שוב 
למצב פועל. אם עדיין לא ניתן ליצור חיבור, נסה לאפס את האוזניות )ראה “איפוס האוזניות”(.
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 PlayStation®5 שימוש באוזניות באופן אלחוטי עם קונסולת
PlayStation®4 או קונסולת

הקפד לעדכן תמיד את תוכנת המערכת לגרסה העדכנית ביותר.	 

 	.PS4 או קונסולת PS5 תוכל להשתמש בעד 2 אוזניות אלחוטיות בו-זמנית עם קונסולת

אם תצא מהטווח למשך יותר מ-30 שניות, תשמע צליל נמוך המציין שהחיבור נותק. כאשר תיכנס בחזרה 	 
לטווח, יישמע צליל גבוה המציין שהחיבור שוחזר.

אוזניות אלו תומכות בשמע תלת-ממד בקונסולות PS5 אם המשחק תומך בשמע תלת-ממד.	 

Headset Companion App )יישום עבור קונסולות( עבור קונסולות PS4 אינו תומך באוזניות אלו.	 

סטטוס על המסך

בעת החיבור הראשון אל הקונסולה או בעת שינוי ההגדרות, מוצגים על המסך סמלי סטטוס.

רמת עוצמת קול

עוצמת קול מושתקת

מיקרופון מופעל

מיקרופון מושתק

סוללה מלאה  

סוללה ברמת טעינה בינונית

סוללה חלשה

סוללה ריקה

הסמלים עשויים להשתנות בהתאם לקונסולת ®PlayStation התואמת שבשימוש.
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בחירת שמע

השתקת מיקרופון )כפתור  (

כדי להשתיק את המיקרופונים של האוזניות, לחץ על כפתור ההשתקה באוזניות.
כדי לבטל את ההשתקה, לחץ שוב על הכפתור. ההשתקה פעילה כאשר הכפתור כתום.

)MONITOR משוב קולי )מתג

משוב קולי הוא תכונה שמאפשרת לך לשמוע את הקול של עצמך, כדי שתוכל לשמוע כיצד אתה נשמע 
לחבריך. החלק את המתג כדי לאפשר משוב קולי.

תשמע צפצוף:

• פועל: צליל גבוה
• כבוי: צליל נמוך 

כאשר ההשתקה מופעלת, המשוב הקולי מכובה.

)CHAT/GAME איזון בין עוצמת קול של צ’אט למשחק )כפתורי

ניתן להאזין לשמע של משחק ולשמע של צ’אט בו-זמנית. השתמש בכפתורי  CHAT/GAME כדי לכוונן את 
עוצמת הקול של שמע הצ’אט ביחס לשמע המשחק. לחץ על כפתור CHAT וכפתור GAME בו-זמנית כדי 

לאפס את עוצמת הקול היחסית.

.CHAT/GAME חלק מהמשחקים עשויים לכלול תכונת צ’אט שאינה תואמת לתכונה

 כדי לשנות את יציאת השמע בקונסולת PS5, בחר	 
 Settings )הגדרות(  < Sound )צליל( < Audio Output )יציאת שמע( < 

Output to Headphones )יציאה לאוזניות(.
 כדי לשנות את יציאת השמע בקונסולת PS4, בחר	 

 Settings )הגדרות(  < Devices )התקנים( < Audio Devices )התקני שמע( < 
Output to Headphones )יציאה לאוזניות(.

PlayStation®VR שימוש באוזניות עם
אפשר להשתמש בכבל השמע הכלול כדי לחבר את האוזניות אל השקע לאוזניות סטריאו בערכת מציאות 

מדומה. חיבור זה מספק את כל השמע המעובד על ידי ה-PS VR, כולל שמע תלת-ממד, אם הוא נתמך על 
ידי המשחק.

USB שימוש באוזניות באופן אלחוטי עם התקן
אפשר להשתמש באוזניות עם מחשבים אישיים תואמים )®Windows או ®macOS( או עם התקן אחר בעל 

.USB-יציאת שמע ב

הכנס את המתאם האלחוטי לתוך יציאת USB Type-A  בהתקן התואם, ואז הפעל את האוזניות.

.PS4 או לקונסולת PS5 רק כאשר האוזניות מחוברות לקונסולת CHAT/GAME אפשר להשתמש בתכונה

אם תצא מהטווח למשך יותר מ-30 שניות, תשמע צליל נמוך המציין שהחיבור נותק. כאשר תיכנס בחזרה 
לטווח, יישמע צליל גבוה המציין שהחיבור שוחזר.
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שימוש באוזניותעם התקנים אחרים
אפשר להשתמש בכבל השמע  המצורף )4 מוליכים( כדי לחבר את האוזניות לשקע שמע 3.5 מ”מ של 

התקנים תואמים.

האוזניות פועלות כאוזניות פסיביות כאשר משתמשים בכבל שמע. כבה את האוזניות כאשר אתה משתמש 
בכבל שמע.

החיבור האלחוטי והתפקודים הבאים מושבתים כאשר משתמשים בכבל שמע.

איזון עוצמת קול בין צ’אט למשחק	 

השתקת מיקרופון	 

משוב קולי	 

רמות עוצמת קול	 

יש להשתמש בכבל השמע המצורף כדי להשתמש במיקרופונים של האוזניות בהתקן תואם. אם ההתקן אינו 
תואם לכבל 4 המוליכים המצורף, אין אפשרות להשתמש במיקרופונים של האוזניות עם התקן זה.

כבל שמע 4 מוליכים )מצורף( כבל שמע סטריאו בלבד )לא מצורף(

בהתקנים ניידים, אין תמיכה בשמע תלת-ממד.	 

פלט השמע משתנה בהתאם להתקן הנייד המחובר.	 
כוונן את עוצמת הקול בהתאם.

טעינת האוזניות
כאשר הסוללה ריקה, טעינה מלאה של האוזניות בקונסולת PS5 או בקונסולת PS4 אורכת כ-3.5 שעות.

 .–VOLUME-ו CHAT כדי לבדוק מה רמת הטעינה של האוזניות, הפעל אותן ואז לחץ בו-זמנית על הכפתורים
מחוון הסטטוס מהבהב ואז נשמעים צפצופים.

מחוון	שמע מחוון	סטטוס רמת	טעינת	סוללה

3 צפצופים סגול, 3 הבהובים

2 צפצופים סגול, 2 הבהובים

צפצוף אחד סגול, הבהוב אחד

צפצוף 1 גבוה, צפצוף 1 נמוך כתום, הבהוב מהיר

כאשר רמת טעינת הסוללה נמוכה, מחוון הסטטוס מהבהב בכתום והאוזניות מצפצפות.

 טען את הסוללה על ידי חיבור האוזניות אל התקן USB נתמך כגון קונסולת PS5 או מחשב אישי בעזרת כבל
USB המצורף.
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טעינה	בזמן	שהאוזנוית	מחוברות	
למתאם	הלאחוטי

טעינה	בזמן	שהאוזנוית	אינן	מחוברות	
למתאם	הלאחוטי

מחוון הסטטוס באוזנוית לבן. מחוון הסטטוס באוזנוית מהבהב בכתום.

כאשר האוזנוית טעונות לגמרי, מחוון 
הסטטוס באוזנוית מהבהב בכתום פעם 
אחת ולאחר מכן מואר בלבן באופן קבוע 

כדי לציין שהן עדיין מחוברות.

כאשר הן טעונות לגמרי, מחוון הסטטוס 
באוזנוית כבה.

אם מחוון הסטטוס באוזניות מהבהב בכתום והסוללה אינה כמעט ריקה, הדבר עלול להצביע על מצב 	 
שגיאה. ייתכן שתצטרך לאפס את האוזניות )ראה “איפוס האוזניות”(.

אם תצא מהטווח והאוזניות יתנתקו מהמתאם האלחוטי, האוזניות יכבו לאחר חמש דקות כדי לחסוך 	 
בסוללה. כדי להעיר את האוזניות, החלק את מתג )הפעלה( למצב כבוי ואז בחזרה למצב פועל.

תוכל להציג את רמת טעינת הסוללה בקונסולה. רמת טעינת הסוללה מוצגת באזור האביזרים של מרכז 	 
.PS5 הבקרה בקונסולת

אם  יציאת USB אינה מספקת די הספק לטעינה, חבר את האוזניות אל יציאת USB אחרת.	 

מומלץ לטעון את הסוללה בסביבה בעלת טמפרטורה של 5°C עד 35°C. טעינה בסביבות אחרות עלולה 	 
להיות פחות יעילה.

אם אינך מתכוון להשתמש באוזניות האלחוטיות למשך תקופה ארוכה, מומלץ לטעון אותן לגמרי לפחות 	 
פעם בשנה כדי לסייע בשמירה על פונקציונליות הסוללה.

תצוגת מחוון סטטוס
 מחווני סטטוס באוזניות ובמתאם האלחוטי מציגות מידע על סטטוס החיבור והטעינה, בנוסף לרמת

טעינת הסוללה.

מחוון סטטוס )אוזניות(

תיאור התנהגות צבע	מחוון	סטטוס

חיפוש מתאם לאחוטי הבהוב כחול

יש חיבור למתאם לאחוטי רציף  לבן

אוזנויתבטעינה )ללא חיבור למתאם לאחוטי( פעימות כתום

הסוללה של האוזנוית חלשה/ריקה, בתהליך כיבוי* הבהוב

אם מחוון האוזניות מהבהב בכתום והאוזניות אינן כבות, ייתכן שהדבר מצביע על מצב שגיאה.   * 
ייתכן שתצטרך לאפס את האוזניות )ראה “איפוס האוזניות”(.
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תיאור התנהגות צבע	מחוון	סטטוס

מחפש את האוזנוית הבהוב כפול לבן

מתבצעת התאמה עם האוזנוית הבהוב

מחובר לאוזנוית רציף

מאפס את האוזניות
אם האוזניות אינן מגיבות, נסה לאפס אותן.

כבה את האוזניות.  1

חבר את המתאם האלחוטיאל הקונסולה או אל יציאת USB Type-A עם מתח.  2

החדר סיכה קטנה או חפץ דומה )לא כלול( לחור שמסביב לכפתור האיפוס במתאם האלחוטי ולחץ כלפי   3
מטה למשך שנייה אחת לפחות.

כפתור איפוס

.VOLUME + ואת כפתור CHAT באוזניות, החזק לחוץ את כפתור  4

תוך כדי החזקת כפתור CHAT וכפתור + VOLUME לחוצים, החלק את מתג ההפעלה של   5 
האוזניות למצב פועל.

אם האיפוס מצליח, האוזניות והמתאם יתחברו.

מחוון סטטוס )מתאם אלחוטי(
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תווית דירוג 
 תווית הדירוג מכילה מידע מפורט אודות הדגם, היצרן ותאימות המוצר. היא ממוקמת מתחת לריפוד 

האוזן הימני.

על מנת להסיר את ריפוד האוזן לצורך גישה לתווית הדירוג:

השתמשו ביד אחת כדי להחזיק את האוזניות במקום.  1

עם היד השניה אחזו במסגרת הריפוד.  2

משכו את הריפוד החוצה.  3
 על מנת להחזיר את ריפוד האוזן למקום, מקמו את הריפוד בהתאם למסגרת הפנימית.

לחצו את הריפוד למסגרת עד הישמע קליק.

VO
LU

M
E

VVS

VO
LU

ME

VVS

V
O
L
U
M
E

תווית דירוג 
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פרטים

14

אוזניות אלחוטיות 5V ⎓ 650 mAדירוג קלט חשמלי
5V ⎓ 100 mA מתאם אלחוטי

סוללת ליתיום-יון מובניתסוג סוללה

3.65V ⎓מתח סוללה

 mAh 1000 קיבולת סוללה

5°C ל 35°Cטמפרטורת סביבת הפעלה

אוזניות אלחוטיות 213 × 190 × 91 מ”מממדים )רוחב/גובה/עומק(
מתאם אלחוטי 48 × 18 × 8 מ”מ

אוזניות אלחוטיות 292 גרם  משקל
מתאם אלחוטי 6 גרם

 GHz RF 2.4 מערכת תקשורת

בערך 10 מטר*1טווח תקשורת מקסימלי

עד 12 שעות בעוצמת קול בינונית ברמה  *2זמן שימוש בעת טעינה מלאה

 אוזניות אלחוטיות )1(תוכן
 מתאם אלחוטי )1(

 כבל שמע 1.2 מ’ )1(
 כבל  1.5 מ’ )1(

מדריך התחלה מהירה )1(
מדריך בטיחות )1(

טווח התקשורת הממשי עשוי להשתנות בהתאם לגורמים כגון מכשולים בין האוזניות והמתאם האלחוטי,   1*

שדות 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 תקפה למשך 12 חודשים מיום הרכישה. לפרטים מלאים, יש לעיין בכתב 

.PlayStation®4 או PlayStation®5 האחריות המסופק באריזת

 מוצר זה יוצר על-ידי או מטעם
,Sony Interactive Entertainment Inc 

,Konan Minato-ku Tokyo 1-7-1 
.Japan 108-0075

מיוצר בסין.
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