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אוזניה פנימית - מדריך הוראות

מעטפת גומי

תפס
מיקרופון

שלט רחוק

PSP™  למערכת
תוכן האריזה
אוזניה פנימית  • 

שלט רחוק  • 
מעטפות גומי )2 זוגות(  •

.PSP-1000 הערה: השלט רחוק אינו תואם לסדרה

אמצעי זהירות
 •  לפני השימוש במוצר זה, קרא בעיון מדריך זה ושמור עליו לעיון עתידי. עיין גם בהוראות עבור מערכת  ™PlayStation®Portable(  PSP( שברשותך.

 •  מוצר זה מיועד לשימוש בלעדי עם מערכת  ™PSP. אל תנסה להשתמש בו עם אף התקן אחר.
 •  האוזניה חייבת להיות מחוברת למערכת  ™PSP באמצעות השלט רחוק.

בטיחות
 •  אין להשתמש באוזניה במהלך נהיגה ברכב, רכיבה על אופניים או כל פעילות אחרת המחייבת הקשבה או התבוננות בתשומת לב. השימוש באוזניה במצבים אלה עלול לגרום 

לתאונות או לפציעה.
.PSP™  המוצר מיועד בלעדית לשימוש ביישומי תקשורת קולית במערכת  • 

שימוש וטיפול
 •  הפסק להשתמש במוצר זה באופן מיידי אם הוא גורם לך אי-נוחות או כאב.

 •  אל תחשוף את המוצר לטמפרטורות גבוהות, לחות גבוהה או אור שמש ישיר.
 •  הקפד שהמוצר לא יבוא במגע עם נוזלים.

 •  שמור על מוצר זה מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים.
•  אל תניח חפצים כבדים על המוצר.

 •  אל תשליך ואל תפיל מוצר זה, ואל תגרום לו נזק פיזי בכל דרך אחרת.
 •  אל תיגע במחברים של מוצר זה ואל תכניס לתוכם עצמים זרים.



 •  אל תנסה לפרק או לשנות מוצר זה.
 •  בעת שימוש במוצר זה, מומלץ להגביל את עוצמת הקול כדי למנוע נזק לאוזניים וסכנה הנובעת מכך שאינך יכול לשמוע מה קורה סביבך.

 •  אל תניח חומרי גומי או ויניל על החלק החיצוני של המוצר למשך פרק זמן ממושך.
 •  מעטפות הגומי עלולות להתבלות עקב אחסון או שימוש ממושכים.

 •  נקה את המוצר באמצעות מטלית רכה ויבשה. אל תשתמש בחומרי ניקוי או בכימיקלים אחרים. אל תנגב את המוצר בעזרת מטלית ניקוי הספוגה בחומרים כימיים. כדי 
לנקות את מעטפות הגומי, תחילה הסר אותן מהאוזניה ולאחר מכן שטוף אותן עם תמיסת סבון עדינה.

 •  בעת חיבור מעטפות הגומי, לחץ עליהן בחוזקה לכיוון האוזניה כדי להבטיח שהן יחוברו כראוי. אם מעטפת גומי תתנתק בטעות ותישאר בתוך אוזנך, אתה עלול להיפגע.

הוראות שימוש
.PSP™  חבר את האוזניה לשלט רחוק ולאחר מכן חבר את השלט רחוק למערכת  1 

חבר את התפס לבגד, כך שהמיקרופון יהיה קרוב לפיך.  2 
בדוק מהי האוזניה הימנית ומהי השמאלית - האוזניות מסומנות ב-L עבור האוזן השמאלית וב-R עבור האוזן הימנית.  3 

לאוזניה המסומנת ב-R יש כבל ארוך יותר; כרוך כבל זה מסביב לראשך והכנס את האוזניה לאוזן הימנית.  4 
הכנס את האוזניה השנייה לאוזן השמאלית.  5 

הערה
.PSP™  המיקרופון של האוזניה גובר באופן אוטומטי על המיקרופון של מערכת ,PSP-3000 כאשר האוזניה הפנימית עם השלט רחוק מחוברת למערכת מסדרה 

  המיקרופון של מערכת  ™PSP לא יפעל עד שהאוזניה תנותק. כאשר האוזניה מחוברת, השתמש במיקרופון של האוזניה לצ'אט קולי במקום במיקרופון המובנה
.PSP-3000 במערכת מסדרה 

מפרט
1 מ' כבל: 

מיני-חיבור )מצופה זהה( חיבור: 
כ-17 ג' )לא כולל הכבל( משקל: 

5°C-35°C טמפרטורה של סביבת הפעלה: 
העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

אחריות מוגבלת
  PSP™  או חייג למספר שירות הלקוחות של PSP™  מגיעה עם אחריות לשנה אחת, אחריות זו חלה גם על מוצר זה. לקבלת פרטים, עיין במדריך של PSP™  כאשר מערכת

.PSP™  שמופיע בכל מדריך תוכנה של

.PSP™  לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך ההוראות של מערכת 
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