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Voorzorgsmaatregelen

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar de handleiding, zodat 
u deze ook later nog kunt raadplegen. Lees ook de instructies voor het PlayStation®3-systeem.

Veiligheid
 ˎ Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies op.
 ˎ VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen. Buiten bereik van kleine kinderen houden.

Gebruik en verzorging
 ˎ Gebruik van de headset op hoog volume kan leiden tot permanent gehoorverlies. Stel het volume op een veilig 
niveau in. Na verloop van tijd kan hard geluid normaal beginnen te klinken, maar kan het uw gehoor 
beschadigen. Als u een fluitend geluid of gedempte spraak waarneemt, stop dan met het gebruik van de 
headset en laat uw gehoor controleren. Hoe hoger het volume, des te sneller uw gehoor kan worden 
beschadigd. Doe het volgende om uw gehoor te beschermen:

 ˋ Beperk de tijd dat u de headset op hoog volume gebruikt.
 ˋ Zet het volume niet hoger om een lawaaiige omgeving te overstemmen.
 ˋ Verlaag het volume als u de mensen in uw omgeving niet hoort praten.

 ˎ Stel de headset niet bloot aan hoge temperaturen, vochtigheidsgraad of direct zonlicht.
 ˎ Plaats geen zware voorwerpen op de headset.
 ˎ Voorkom dat vloeistoffen of kleine deeltjes de headset binnendringen.
 ˎ Gooi niet met de headset en stel deze niet bloot aan zware fysieke schokken.
 ˎ Plaats geen materialen van rubber of vinyl voor langere tijd op de headset.
 ˎ Gebruik een zachte, droge doek om de headset te reinigen. Gebruik geen vloeistoffen of andere chemicaliën. 
Niet afvegen met een met chemicaliën behandeld doekje.

 ˎ Haal de headset niet uit elkaar en stop er niets in, want hierdoor kunnen de interne onderdelen van de headset 
beschadigd raken of u verwonden.

 ˎ Geef gevolg aan alle tekenen en instructies die vereisen dat een elektrisch apparaat of een radiografisch 
product moet worden uitgeschakeld in bepaalde gebieden, zoals benzinepompen, ziekenhuizen, vliegtuigen, 
gebieden waar explosieven worden gebruikt of waar ontploffingsgevaar kan zijn.

 ˎ Als de in dit product gebruikte batterij verkeerd wordt behandeld, kan dit ontploffingsgevaar of risico tot 
chemische brandwonden opleveren. Niet uit elkaar halen, blootstellen aan temperaturen hoger dan 
60°C/140°F, of in vuur gooien.

Registreren (koppelen) bij het PS3™-systeem
Als u de headset met de meegeleverde USB-kabel aansluit op het PS3™-systeem, wordt het 
koppelingsproces automatisch voltooid. De status-indicator op de headset licht ongeveer twee 
seconden paars op om aan te geven dat de headset en het PS3™-systeem zijn gekoppeld. Nadat de 
apparaten zijn gekoppeld, wordt de [draadloze headset] getoond als apparaatnaam wanneer u 

 (Instellingen)   (Randapparatuurinstellingen)  [Bluetooth®-apparaten beheren] 
selecteert op het PS3™-systeem.

Mededeling
Om de headset te kunnen gebruiken met het PS3™-systeem moet de systeemsoftware versie 
3.50 of later zijn.U kunt de versie van de systeemsoftware controleren door  Instellingen) 

  (Systeeminstellingen)  [Systeeminformatie] te selecteren.



USB-kabel (meegeleverd)

Hints

 ˎ U kunt de headset ook koppelen als deze is aangesloten op het meegeleverde laadstation.

USB-kabel (meegeleverd)

Naar het PS3™-systeem

 ˎ Als de headset is gekoppeld aan een PS3™-systeem kunt u alleen [3] of [Off] selecteren bij 
[Microfoonniveau] onder  (Instellingen)   (Randapparatuurinstellingen)  
[Instellingen audioapparaat].

De headset registreren (koppelen) met andere Bluetooth®-apparaten
U kunt de headset koppelen aan maximaal zeven andere Bluetooth®-apparaten dan het 
PS3™-systeem. Raadpleeg de bij het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing voor informatie over 
het bedienen van het Bluetooth®-apparaat.
Het registreren (koppelen) van de headset bij een Bluetooth® mobiele telefoon
Voer de volgende stappen uit om de headset te koppelen aan een Bluetooth® mobiele telefoon:
1 Zet de mobiele telefoon aan.

2 Houd de POWER-toets van de headset ingedrukt tot de status-indicator afwisselend 
rood en blauw knippert om aan te geven dat de headset in koppeling-modus verkeert.

3 Start de Bluetooth®-verbinding op de mobiele telefoon.
Raadpleeg de bij de mobiele telefoon geleverde gebruiksaanwijzing voor details.
Als het apparaat vraagt om een pincode, voer dan [0000] in.
De headset wordt op het Bluetooth®-apparaat weergegeven als [Draadloze headset]. Als deze niet 
wordt getoond, probeer de apparaten dan opnieuw te koppelen, door met stap 1 te beginnen.
Raadpleeg “De headset gebruiken” voor meer details over het beantwoorden van oproepen met 
de headset.

Hints

 ˎ Er is geen garantie dat het apparaat kan worden gekoppeld aan alle Bluetooth®-compatibele 
apparaten. Om te koppelen met de headset, moet het Bluetooth®-apparaat hetzelfde 
Bluetooth®-profiel ondersteunen als de headset.

 ˎ U kunt een USB-kabel niet gebruiken om de headset te koppelen met een ander Bluetooth®-apparaat dan het PS3™-systeem.



Prioriteitsinstellingen voor Bluetooth®-verbindingen
Als u de headset aanzet, zoekt deze automatisch naar een PS3™-systeem waaraan hij is gekoppeld 
en wordt de verbinding tot stand gebracht.

Als u op de telefoontoets drukt op de headset nadat deze is aangezet en voordat deze is 
verbonden met het PS3™-systeem, dan zoekt de headset naar een Bluetooth®-apparaat (anders 
dan het PS3™-systeem) dat een eerdere verbinding heeft gehad met de headset en wordt daarmee 
de verbinding tot stand gebracht. 

Hint

Als de headset niet kan worden aangesloten op het gekoppelde PS3™-systeem, druk dan op de 
POWER-toets om de headset opnieuw naar het PS3™-systeem te laten zoeken.

De headset opladen
U kunt de headset opladen door hem via een USB-kabel of laadstation aan te sluiten op een 
ondersteund USB-apparaat. Tijdens het opladen licht de status-indicator rood op.
De resterende batterijspanning controleren
Als u twee keer de POWER-toets indrukt terwijl de headset aan staat, knippert de status-
indicator rood. U kunt de resterende batterijspanning controleren aan de hand van het aantal 
keren dat de status-indicator knippert.

Indicator (rood) Resterende batterijspanning

Knippert drie keer: Vol
Knippert twee keer: Gemiddeld
Knippert een keer kort en dan een 
keer lang: Laag (moet worden opgeladen)

Hint

 ˎ De headset kan niet worden aangezet terwijl de USB-kabel is aangesloten. Als de headset is 
aangesloten via het laadstation, hou dan de POWER-toets ongeveer een seconde ingedrukt om 
de headset aan te zetten.

 ˎ Het opladen duurt ongeveer 3 uur als de batterij geheel leeg is.
 ˎ Tijdens het gebruik zal de headset piepen als de resterende batterijspanning laag is.
 ˎ Laad op in een omgeving waarvan de temperatuur tussen 10°C – 30°C (50°F – 86°F) ligt. 
Opladen kan minder effectief zijn als het opladen bij een andere omgevingstemperatuur gebeurt.

 ˎ Als u van plan bent de draadloze headset voor langere tijd niet te gebruiken, raden we aan dat 
u hem ten minste eens per jaar helemaal oplaadt om de functionaliteit van de batterij te 
helpen behouden.



De headset gebruiken

Functie Werking en status

De headset aanzetten
Hou de POWER-toets minstens een seconde ingedrukt.
De headset piept en de status-indicator knippert blauw.
De headset maakt dan verbinding met het gekoppelde 
PS3™-systeem.

De mobiele telefoon verbinden 
die gekoppeld is met de headset Zet de headset aan en druk dan op de telefoontoets.

De headset uitzetten
Hou de POWER-toets minstens een seconde ingedrukt.
De headset piept en de status-indicator knippert ongeveer 
twee seconden blauw en stopt dan met knipperen.

De microfoon aan- en uitzetten
Druk kort op de MIC MUTING-toets.
De status-indicator knippert paars als de microfoon niet 
actief is.

Het volume bijstellen Druk op vol-toets (+) of vol-toets (–).

De headset resetten

Steek een dunne pin of vergelijkbaar voorwerp in het gat 
met de RESET-toets en houd deze minstens een seconde 
ingedrukt.
Dit herstart de headset. Gebruikersinstellingen en 
koppelingsinformatie blijven behouden.

Standaardinstellingen herstellen

Zet de headset uit en hou de telefoontoets, MIC 
MUTING-toets en de POWER-toets langer dan vijf 
seconden ingedrukt.
De status-indicator knippert paars. 
De standaard fabrieksinstellingen (zoals volume) 
worden hersteld op de headset. Alle koppelingsinformatie 
wordt gewist.

Als de headset is 
verbonden met een 
mobiele telefoon

Status van de 
mobiele telefoon Werking

Oproep 
beantwoorden

Ontvangend
Druk kort op de telefoontoets.

Oproep weigeren Houd de telefoontoets langer dan een 
seconde ingedrukt.

Gesprek beëindigen

Tijdens een gesprek

Druk kort op de telefoontoets.
Een gesprek 
overzetten van de 
headset naar de 
telefoon / Een gesprek 
overzetten van de 
telefoon naar de 
headset

Houd de telefoontoets langer dan een 
seconde ingedrukt.



Als de headset is 
verbonden met een 
mobiele telefoon

Status van de 
mobiele telefoon Werking

Laatst gekozen 
nummer opnieuw 
kiezen

Tijdens standby Druk twee keer kort op de telefoontoets.

Hints

 ˎ Verwijder de USB-kabel tijdens het gebruiken van de headset.
 ˎ De headset kan niet worden aangezet als er een USB-kabel is aangesloten. U kunt de headset 
aanzetten terwijl deze is aangesloten via het laadstation.

 ˎ U moet de headset eerst koppelen met een mobiele telefoon die een Bluetooth®-verbinding 
ondersteunt om de functionaliteit van de mobiele telefoon te kunnen gebruiken.

 ˎ Nadat de headset is gekoppeld met het PS3™-systeem, wordt de koppeling niet geannuleerd, 
zelfs niet als u de headset of het PS3™-systeem uitzet.

Weergave status-indicator

Kleur indicator Knipperpatroon Status headset

Rood en blauw

Afwisselend en snel knipperend In koppelings-modus

Afwisselend en langzaam 
knipperend

Een keer blauw, een keer rood:
Aangesloten via het laadstation 
(niet in gebruik)*
Twee keer blauw, een keer rood:
Aangesloten via het laadstation 
(in gebruik)*

Blauw

Knipperend Aangesloten op een door Bluetooth® ondersteund apparaat
Snel knipperend Wachtend op verbinding
Bij herhaling één keer langzaam 
knipperend Verbonden (niet in gebruikt)

Bij herhaling twee keer langzaam 
knipperend Verbonden (in gebruik)

Bij herhaling twee keer knipperend Verbonden met een PS3™-systeem
Bij herhaling vijf keer knipperend Binnenkomend gesprek

Rood
Brandend De batterij opladen
Knipperend Koppeling mislukt

Paars
Bij herhaling één keer knipperend Koppeling gelukt
Bij herhaling twee keer knipperend Microfoon uitgeschakeld

* Het laadstation is met een USB-kabel aangesloten op het PS3™-systeem.



De headset dragen

1 Bevestig de oorclip op de draadloze headset.

Om op het rechteroor te gebruiken Om op het linkeroor te gebruiken

2 Druk de oorclip voorzichtig open. Houd de oorclip open en schuif deze achter uw oor.

Eigenschappen headset voor het PS3™-systeem

Weergave status
Als u op een willekeurige toets drukt op de headset terwijl deze is aangesloten op een 
PS3™-systeem, dan wordt informatie over de headset (inclusief de huidige status) getoond in de 
rechterbovenhoek van XMB™ (XrossMediaBar)-scherm van het PS3™-systeem. 

(1) Geeft het huidige volume van de speaker weer

(2)
 

Geeft aan of de dempingfunctie van de 
microfoon aan of uit staat

(3) 
Geeft aan dat High Quality (HQ) modus 
is ingeschakeld

(4) 
Geeft aan hoeveel batterijspanning de headset 
nog heeft

High Quality (HQ) modus
De HQ modus van de headset maakt draadloze breedband voice communicatie met het 
PS3™-systeem mogelijk.
Het gebruik van de HQ modus biedt een betere bescherming tegen storing van radiofrequenties.
De HQ modus staat standaard aan als u de headset voor de eerste keer koppelt met het 
PS3™-systeem.
Voer de volgende handelingen uit om de HQ modus uit te schakelen:



1 Selecteer in het XMB™-menu van uw PS3™-systeem  (Instellingen)   
(Randapparatuurinstellingen)  [Bluetooth®-apparaten beheren].

2 Selecteer de headset in de lijst met geregistreerde apparaten en druk dan op de  
-toets.

3 Selecteer [Informatie] in het optiemenu.

4 Selecteer [Uit] onder [High Quality (HQ) modus]. 

De headset gebruiken terwijl deze is aangesloten op het laadstation
Plaats de headset in het laadstation. Zet het PS3™-systeem aan en dan de headset. U kunt het 
audio-uitvoerapparaat veranderen onder  (Instellingen)   (Geluidsinstellingen)  
[Audio-uitvoerapparaat].

Hints

 ˎ Het gebruiken van de High Quality (HQ) modus en de headset gebruiken terwijl deze is 
aangesloten op het laadstation is alleen mogelijk als de headset is aangesloten op het 
PS3™-systeem.

 ˎ Als de headset in het laadstation is geplaatst, kunt u de headset ook gebruiken als het 
laadstation niet is aangesloten op het PS3™-systeem.

 ˎ Als de headset in het laadstation is geplaatst terwijl de headset aan staat, wordt het bericht 
“Draadloze headset verbinding is verbroken.” getoond. Druk in dat geval kort de POWER-toets 
in om weer verbinding te maken met het PS3™-systeem.

Voordat u om hulp vraagt
Lees dit hoofdstuk door als u problemen heeft bij het gebruiken van de headset. Mocht een 
probleem blijven bestaan, ga dan naar eu.playstation.com 
De headset kan niet worden aangezet.

 C  Controleer of de headset helemaal is opgeladen.
De headset reageert niet meer. 
De headset lijkt vast te zitten in de koppelingsmodus (status-indicator knippert 
afwisselend rood en blauw) en kan niet worden uitgezet.

 C  Reset de headset door een kleine pin of een vergelijkbaar voorwerp in het gat van de 
RESET-toets te duwen en hou deze langer dan een seconde ingedrukt.

Geluid is nauwelijks hoorbaar. De headset valt van mijn oor.
 C  Controleer of de headset goed in uw oor is geplaatst. Zie “De headset dragen” in deze 

gebruiksaanwijzing voor details.
Er valt af en toe geluid weg in de HQ modus.

 C  Probeer de HQ modus uit te zetten. Sommige spellen bieden geen volledige geluidsweergave 
in de HQ modus.

De headset werkt niet in combinatie met mijn telefoon. Mijn telefoon kan de headset  
niet vinden.

 C  Controleer of de headset is opgeladen.
 C  Controleer of uw telefoon het Bluetooth®-profiel ondersteunt dat door de headset 

wordt ondersteund.
 C  Controleer of de headset is gekoppeld aan uw telefoon. Zie “De headset registreren 

(koppelen) met andere Bluetooth®-apparaten” in deze gebruiksaanwijzing voor details.



Ik probeer de headset te koppelen aan mijn telefoon en kan de pincode niet invoeren.
 C  Zet de telefoon en de headset uit en zet ze dan weer aan. Herhaal het koppelingsproces. 

Voer, indien nodig, [0000] als de pincode in.
Ik kan geen andere mensen horen op mijn headset.

 C  Controleer of de headset aan staat.
Mensen kunnen mij niet horen door de headset.

 C  Controleer of de headset goed in uw oor is geplaatst. Zie “De headset dragen” in deze 
gebruiksaanwijzing voor details.

 C  Controleer of de microfoon aan staat. Als de microfoon uit staat, druk dan op de MIC 
MUTING-toets om hem aan te zetten.

 C  Het is mogelijk dat de instelling voor het [Microfoonniveau] op het PS3™-systeem is 
uitgeschakeld. Controleer de instelling door  (Instellingen)   
(Randapparatuurinstellingen)  [Instellingen audioapparaat] te selecteren.

 C  De Bluetooth® verbinding kan verbroken zijn. Selecteer  (Instellingen)  
(Randapparatuurinstellingen)  [Bluetooth®-apparaten beheren] en selecteer daarna 
[Draadloze headset] om de status van de verbinding te controleren in het optiemenu. 

Specificaties

Energiebron DC 3.7 V: Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij

Batterijcapaciteit 170 mAh

Te gebruiken bij 
omgevingstemperatuur

5°C – 35°C / 41°F – 95°F

Afmetingen (b/h/d)
(exclusief projectie-onderdelen 
en oorclip)

Draadloze headset: Ong. 18,6 × 54,4 × 24,9 mm
(0.7 × 2.1 × 1.0 in.)
Haak: Ong. 49,0 × 57,4 × 49,0 mm
(2.0 × 2.3 × 2.0 in.)

Gewicht Draadloze headset: Ong. 14 g (0.5 oz)
Haak: Ong. 10 g (0.3 oz)

Communicatiesysteem Bluetooth® Specification version 2.0 + EDR
(Enhanced Data Rate)

Uitvoer Bluetooth® Specification Power Class 2

Bluetooth® profielen*1 HSP (Headsetprofiel) / HFP (Hands-freeprofiel)

Maximaal communicatiebereik Ong. 10 m (33 ft)*2

Spreektijd Tot 6 uur (HQ modus)*3

Standbytijd Ong. 7,5 dagen (180 uur)*3

Inhoud Draadloze headset (1) / USB-kabel (1) / Oorclip (1) /
Laadstation (1) / Gebruiksaanwijzing (1)

*1 Bluetooth®-standaardprofielen geven het doel aan van de Bluetooth®-communicatie tussen apparaten.
*2 Het werkelijke bereik varieert, afhankelijk van factoren als obstakels tussen apparaten, magnetische velden 

rond apparaten, zoals magnetrons, statische elektriciteit, sterkte van ontvangst, atmosferische storing, en de 
gebruikte besturingssystemen en software-applicaties. 

*3 De werkelijke tijd hangt af van factoren als batterijspanning of externe omstandigheden.
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



GARANTIE
De fabrieksgarantie voor dit product is 12 maanden vanaf de aankoopdatum, zoals staat vermeld 
in de PS3™-systeemhandleiding. Raadpleeg de PS3™-systeemhandleiding voor de volledige details.

De producent van dit product is Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North Road, 
Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China.
De erkende vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid in Europa is Sony 
Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, 
W1F 7LP Verenigd Koninkrijk.
Gedistribueerd in Europa door Sony Computer Entertainment Europe Ltd,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP Verenigd Koninkrijk.

  

Wanneer u een van deze symbolen op een van onze elektrische producten, batterijen of op de 
verpakking daarvan ziet, geeft dit aan dat het betreffende product of de betreffende batterij in 
Europa niet als gewoon huisvuil verwijderd kan worden. Om ervoor te zorgen dat dit product of 
deze batterij nadat u deze verwijderd hebt op de juiste manier wordt behandeld, dient u deze te 
verwijderen in overeenstemming met de relevante plaatselijke wetten of eisen voor het 
verwijderen van elektrische apparatuur/batterijen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke 
hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren wat betreft het 
verwerken en verwijderen van elektrisch afval.
Dit symbool kan worden gebruikt op batterijen in combinatie met aanvullende chemische 
symbolen. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden weergegeven als de 
batterij meer dan 0,0005% kwik of meer dan 0,004% lood bevat.
Dit product bevat een batterij die is ingebouwd vanwege veiligheidsredenen, 
gegevensbescherming en betere prestaties. Vervang de batterij niet tijdens de levensduur van dit 
product. Alleen hiervoor opgeleid personeel mag de batterij verwijderen. Zorg ervoor dat de 
batterij als klein chemisch afval wordt weggegooid voor een juiste verwerking van dit product.

R&TTE-richtlijn “Informal DoC”-verklaring
Hierbij verklaart Sony Computer Entertainment Inc. dat dit product* in overeenstemming is 
met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere 
informatie kunt u vinden op: http://www.eu.playstation.com
* Zie voor informatie over het modelnummer hierboven.
In Noorwegen geldt de volgende beperking:
Het gebruik van deze radioapparatuur is niet toegelaten in het geografische gebied binnen een 
straal van 20 km rond het centrum van Ny-Ålesund, Svalbard.
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