Draadloze stereo headset
Gebruiksaanwijzing
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WAARSCHUWING

Om gehoorschade te voorkomen, mag u nooit gedurende een lange periode naar
geluiden met een hoog volume luisteren.

Voorzorgsmaatregelen
Lees de informatie in deze gebruiksaanwijzing en op de verpakking zorgvuldig door
voordat u dit product gebruikt. Lees ook de gebruiksaanwijzing voor het
PlayStation®3-systeem door. Bewaar alle documentatie om later nog eens na te lezen.

Veiligheid
ˎˎ Neem

alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in acht.

ˎˎ VERSTIKKINGSGEVAAR

kinderen houden.

– Bevat kleine onderdelen. Buiten bereik van kleine

Gebruik en toepassing
ˎˎ Stop

onmiddellijk met het gebruik van het systeem als u moe wordt of als u zich niet
lekker voelt of pijn in uw hoofd krijgt tijdens het gebruik van de draadloze stereo
headset. Raadpleeg een arts als u zich niet lekker blijft voelen.

ˎˎ De

trilfunctie van de draadloze stereo headset kan letsel verergeren. Gebruik de
trilfunctie niet als u een aandoening hebt aan de botten, gewrichten of spieren van
uw hoofd.

ˎˎ Vermijd

langdurig gebruik van de draadloze stereo headset. Neem na elke 30
minuten even pauze.

ˎˎ 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:
ˋˋ

Beperk de tijd dat u de headset op hoog volume gebruikt.

ˋˋ

Zet het volume niet hoger om een lawaaiige omgeving te overstemmen.

ˋˋ

Verlaag het volume als u de mensen in uw omgeving niet hoort praten.

ˎˎ Als

uw huid geïrriteerd begint te raken door het gebruik van de headset, zet deze
dan onmiddellijk af.

ˎˎ Stel

de headset niet bloot aan hoge temperaturen, een hoge vochtigheidsgraad of
direct zonlicht.

ˎˎ Plaats

geen zware voorwerpen op de headset.

ˎˎ Voorkom
ˎˎ Gooi

dat vloeistoffen of kleine deeltjes de headset binnendringen.

niet met de headset en stel deze niet bloot aan zware fysieke schokken.

ˎˎ Plaats

geen materialen van rubber of vinyl voor langere tijd op de headset.

ˎˎ Gebruik een zachte, droge doek om de headset te reinigen. Gebruik geen vloeistoffen

of andere chemicaliën. Niet afvegen met een met chemicaliën behandeld doekje.

ˎˎ 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.

ˎˎ 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.

ˎˎ 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 of in vuur gooien.

OPMERKING:
Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequenties uitstralen. Indien het
apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies,
kan schadelijke interferentie met radioverkeer optreden. Dit is echter niet een garantie
dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur
schadelijke interferentie veroorzaakt op radio- en televisieontvangst, wat kan worden
bepaald door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt aangeraden dat de gebruiker
probeert om de interferentie op de volgende manieren te corrigeren:
ˋˋ

Richt of plaats de ontvangstantenne anders.

ˋˋ

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

ˋˋ

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander groep dan waarop de
ontvanger is aangesloten.

ˋˋ

Vraag de leverancier of een ervaren radio/TV-technicus om hulp.

Onderdeelnamen en -functies
VOORZIJDE
Hoofdband
Verschuif de hoofdband om deze te
verstellen zodat hij goed op uw hoofd past.
L-aanduiding
MIXER-schuifknop
Past het relatieve volume aan van
chat- en game-audio.
Microfoon
Houd de rechterluidspreker uit de buurt
van de microfoon aan de linkerkant om
rondzingen te voorkomen (piepend geluid).
Status-indicator
POWER-schakelaar
VSS (Virtual Surround Sound)
ON/OFF-toets
Langer dan een seconde ingedrukt houden:
hiermee wordt het Virtual Surround
Sound-effect in- of uitgeschakeld.
Standaard is VSS ingeschakeld.

ACHTERZIJDE

R-aanduiding

BassImpact™-schuifknop
BassImpact™ zet basgeluiden met een
lage frequentie om in trillingen rondom
de oorkussens. Om BassImpact™
helemaal uit te schakelen, schuift u de
BassImpact™-schuifknop naar OFF totdat
u een klik hoort.
MODE-toets
MIC MUTE-toets
om MIC MUTE in of uit te
schakelen.
ˎˎ De MIC MUTE-toets ingedrukt
houden tot u een piep hoort: het
volume van de zijtoon instellen op
hoog, gemiddeld of uit.
ˎˎ Indrukken

VOLUME-schuifknop
Past het volume van de
headset aan.

	Zijtoon is een functie waarmee u uw
eigen stem kunt horen via de headset.
Bij dit model kunt u het volume van de
zijtoon niet aanpassen via het scherm
van het PS3™-systeem.
Als MIC MUTE is ingeschakeld, is de
zijtoon uitgeschakeld.

Onderzijde

USB-aansluiting
Sluit aan op een ondersteund
USB-apparaat om de headset op te
laden. (Type A - mini-B-USB-kabel
afzonderlijk verkrijgbaar.)
Audio-ingang/uitgangaansluiting
Als u de meegeleverde audiokabel
aansluit op de headset voor gebruik met
mobiele apparatuur, wordt de draadloze
functie uitgeschakeld.

Draadloze adapter
Reset-toets

IN-aansluiting (audio-ingang)

Status-indicator

De headset gebruiken met het PS3™-systeem
Compatibel met PS3™-systeemsoftware versie 4.20 of hoger. Er kan slechts
één headset tegelijk worden gebruikt met het PS3™-systeem.

1

Steek de draadloze adapter in de USB-aansluiting.

2

Schuif de POWER-schakelaar op de headset naar ON.

Weergave status
Wanneer de headset met een PS3™-systeem wordt gebruikt, wordt
rechtsboven in het scherm de volgende statusinformatie weergegeven:

Wordt weergegeven wanneer [Audio-uitbreiding met een stereo
headset] is ingesteld op [Aan] *
Wordt weergegeven wanneer Virtual Surround is ingeschakeld
Geeft het volumeniveau weer
Wordt weergegeven wanneer de microfoon is uitgeschakeld
Geeft het batterijspanningsniveau aan
* Audio-uitbreiding met een stereo headset is een systeeminstelling waarmee u het
type audio-uitvoer naar de draadloze stereo headset bepaalt. Deze instelling is
alleen beschikbaar als de draadloze adapter is aangesloten.

Audio-uitvoer selecteren
Met de draadloze stereo headset kunt u naar geluid van het PS3™-systeem,
inclusief muziek, video’s en games, luisteren in Virtual Surround Sound.
ˋˋ

U kunt tegelijkertijd naar het geluid van de game en van chats luisteren.
Gebruik de MIXER-schuifknop om het relatieve volume van het geluid
van de game en van de chat op elkaar af te stemmen.

ˋˋ

U kunt de audio-uitvoer naar de headset wijzigen zodat u alleen het
chatgeluid hoort.

Als u de audio-uitgang wilt wijzigen, en de VIRTUAL SURROUND ON/
OFF-toets en mixer-schuifknop wilt in-/uitschakelen, selecteert u
(Randapparatuurinstellingen)
[Audio-uitbreiding
(Instellingen)
met een stereo headset].
AudioAudio-uitgang
uitbreiding
van draadloze
met een stereo stereo headset
headset

VIRTUAL
SURROUND
ON/OFF-toets

Mixerschuifknop

Aan

Alle audio

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Uit

Alleen
chat-audio

Uitgeschakeld

Uitgeschakeld

Draadloos luisteren naar het geluid van de televisie
U kunt via de headset draadloos luisteren naar het geluid van uw televisie.
Als u de audio-uitvoer van uw televisie (hoofdtelefoonaansluiting)
aansluit op de draadloze adapter via de audiokabel (meegeleverd met dit
product), schakelt het geluid over.

Audiokabel

Opmerkingen
kunt de headset gebruiken met alle televisies of monitors met een
hoofdtelefoonaansluiting.

ˎˎ U

ˎˎ Het

geluid van de USB-geluidsbron wordt niet uitgevoerd als de
meegeleverde audiokabel is aangesloten op de draadloze adapter. Als u
het geluid van de USB-geluidsbron wilt beluisteren, haalt u de stekker
van de audiokabel uit de draadloze adapter.

ˎˎ De

draadloze adapter moet zijn aangesloten op een USB-aansluiting die
van stroom wordt voorzien, zoals de USB-aansluiting van een
PS3™-systeem of televisie (indien beschikbaar).

De headset gebruiken met een computer
U kunt de headset gebruiken met een pc (met Windows® of Mac OS) als
deze beschikt over een USB-aansluiting. Sluit de draadloze adapter aan op
een USB-aansluiting op de pc die u wilt gebruiken en zet vervolgens de
headset aan.
Bezoek voor meer informatie over het gebruik van de headset met
Windows® of Mac OS eu.playstation.com/ps3/support.
Opmerkingen
wordt niet gegarandeerd dat de headset op elke computer met een
USB-aansluiting werkt.

ˎˎ Er
ˎˎ U

kunt de VSS (Virtual Surround Sound) ON/OFF-toets en de
MIXER-schuifknop alleen gebruiken als de headset is aangesloten op
een PS3™-systeem.

Gebruik met een draagbaar apparaat
U kunt de meegeleverde audiokabel gebruiken om de headset aan te
sluiten op de hoofdtelefoonaansluiting van draagbare apparaten zoals het
PlayStation®Vita-systeem, waardoor u naar audio kunt luisteren en
gebruik kunt maken van de voicechatfunctie.

Opmerkingen
de meegeleverde audiokabel is aangesloten op de headset, kunt u de
VSS (Virtual Surround Sound) ON/OFF-toets en de MIXER-schuifknop
niet gebruiken.

ˎˎ Als

ˎˎ Het

volume van de uitvoer is afhankelijk van het draagbaar apparaat dat
is aangesloten. Pas het volume naar wens aan.

ˎˎ U

kunt de meegeleverde audiokabel gebruiken om de headset op uw
mobiele apparaat aan te sluiten en zo naar audiocontent te luisteren en
gesprekken te voeren.
ˋˋ

Zet de POWER-schakelaar op OFF om de functionaliteit in te
schakelen als u tijdens het gebruik van de kabel op uw mobiele
apparaat geen audiocontent kunt horen.

ˋˋ

Er kan voor uw apparaat een standaard stereo audiokabel
(afzonderlijk verkocht) zijn vereist om via de headset naar
audiocontent te kunnen luisteren. Opmerking: standaard audiokabels
bieden geen ondersteuning voor voicechat.

ˋˋ

Dit product is niet compatibel met alle mobiele apparatuur. Sommige
features werken wellicht niet op alle mobiele apparatuur. Ga voor
meer informatie over compatibiliteit met mobiele apparatuur naar
eu.playstation.com/ps3/support

De headset opladen
Als de batterij bijna leeg is, knippert de status-indicator rood en hoort u
een piep. Laad de batterij op door de headset aan te sluiten op een
ondersteund USB-apparaat, zoals een pc. Terwijl de batterij wordt
opgeladen, brandt de status-indicator rood. Het lampje van de
status-indicator gaat uit op het moment dat de batterij volledig is
opgeladen.
Opmerkingen
kunt controleren hoeveel batterijspanning u nog hebt via het scherm
van het PS3™-systeem.

ˎˎ U

ˎˎ Indien

het USB-apparaat of de USB-hub niet voldoende spanning
leveren, is het mogelijk dat de batterij niet opgeladen wordt. Probeer de
headset aan te sluiten op een ander USB-apparaat of een andere
USB-aansluiting op het apparaat.

ˎˎ Het

opladen duurt ongeveer 3,5 uur als de batterij geheel leeg is.

ˎˎ Wanneer

de resterende batterijspanning laag is, begint de headset te
piepen terwijl deze is aangesloten en een audiosignaal ontvangt.

ˎˎ Het

is raadzaam de batterij op te laden in een omgeving met een
temperatuur van 10°C tot 30°C. Opladen in andere omgevingen is
mogelijk minder effectief.

ˎˎ Indien

u de draadloze stereo headset gedurende langere tijd niet
gebruikt, is het raadzaam dat u de deze ten minste een keer per jaar
volledig oplaadt om de functionaliteit van de batterij te behouden.

Weergave status-indicator
Headset
Kleur indicator

Knipperpatroon

Status headset

Blauw

Brandend

In gebruik

Knippert herhaaldelijk
één keer

Pairing-modus

Knippert herhaaldelijk
twee keer

Standbyverbindingsmodus

Rood

Brandend

Bezig met opladen

Paars

Brandend

Microfoon-ingang uit

Lichtgroen

Brandend

Analoge audio-invoer
(uitvoer)

Oranje

Brandend

Systeemsoftware wordt
bijgewerkt

Draadloze adapter
Kleur
indicator

Knipperpatroon

Status headset

Blauw/
lichtgroen*

Brandend

In gebruik

Knippert herhaaldelijk
één keer

Pairing-modus

Knippert herhaaldelijk
twee keer

Standby verbindingsmodus

* Als de meegeleverde audiokabel is aangesloten op de draadloze adapter.

Schakelen tussen modi
U kunt een modus selecteren die past bij de content die u afspeelt. Elke
modus is geoptimaliseerd om een onmiskenbaar BassImpact™-effect te
bewerkstelligen dat de algehele geluidservaring verbetert. Schakel tussen
de modi door op de MODE-toets te drukken. Elke keer dat u tussen twee
modi wisselt, wordt dat via spraak bevestigd. Bezoek voor aanvullende
instructies eu.playstation.com/ps3/support.
Modus

Kenmerken

Game

BassImpact™ geoptimaliseerd
"Game"
voor een intense game-ervaring.

Spraakindicator

Muziek

BassImpact™ geoptimaliseerd
voor muziek.

"Music"

Film

BassImpact™ geoptimaliseerd
voor films.

"Movie"

Schieten

BassImpact™ laat u de
"Shooter"
voetstappen van de vijanden om
u heen voelen en versterkt de
effecten van explosies en
geweervuur.

Vechten

BassImpact™ zorgt ervoor dat u
de impact voelt van stoten en
trappen tijdens gevechten. De
kracht van de treffers wordt
weerspiegeld door de
BassImpact™-effecten.

"Fighting"

Racen

BassImpact™ zorgt ervoor dat u
de motorgeluiden van uw
tegenstanders kunt voelen en
versterkt de effecten van
optrekken, botsen en crashen.

"Racing"

Opmerkingen
de MODE-toets ingedrukt om terug te keren naar de
standaardmodus (Game).

ˎˎ Houd
ˎˎ Pas

om op een comfortabele manier gebruik te maken van de headset de
linker- en rechterkant van de hoofdband in dezelfde mate aan.

ˎˎ In

de game-, muziek- en filmmodus past u met de BassImpact™schuifknop de kracht aan van het BassImpact™-effect dat u voelt. In
andere modi gebruikt u de BassImpact™-schuifknop om het
BassImpact™-effect voor die genres te optimaliseren. Pas de

BassImpact™-schuifknop naar wens aan om uw persoonlijke
geluidsbeleving voor elke modus te optimaliseren.

De headset resetten
Als de headset niet meer reageert wanneer u deze probeert te bedienen,
kunt u de headset op de volgende manier resetten:

1

Steek terwijl de draadloze adapter is aangesloten op het PS3™systeem een naald of een vergelijkbaar object in het gaatje van
de reset-toets en houd deze ten minste 1 seconde lang ingedrukt.

Reset-toets

2

Houd de MIC MUTE-toets ingedrukt, evenals de MODE-toets en
de VSS (Virtual Surround Sound) ON/OFF-toets op de headset en
schuif de POWER-schakelaar naar ON.

Specificaties
Energiebron

DC 3.7 V: Ingebouwde oplaadbare lithium-ion
batterij

Batterijcapaciteit

925 mAh

Te gebruiken bij
omgevingstemperatuur

5°C – 35°C

Afmetingen (b/h/d)

Draadloze stereo headset:
Ong. 183 × 182 × 90 mm
Draadloze adapter:
Ong. 17,4 × 8,6 × 67,4 mm

Gewicht

Draadloze stereo headset: Ong. 320 g
Draadloze adapter: Ong. 7 g

Communicatiesysteem

2,4 GHz RF

Maximaal communicatiebereik

Ong. 10 m*1

Gebruikstijd bij volledig
opgeladen batterij

Ong. 6 uur (alleen muziek)*2

Inhoud

Draadloze stereo headset (1) /

Ong. 4 uur (muziek met BassImpact™)*2

Audiokabel 1,2 m (1) /
Draadloze adapter (1) /
Instructiehandleiding (1)
*1 Het daadwerkelijke communicatiebereik verschilt, afhankelijk van factoren als
obstakels tussen headset en draadloze adapter, magnetische velden van elektronica
(zoals een magnetron), statische elektriciteit, antenneprestaties en het
besturingssysteem en de softwaretoepassingen die worden gebruikt. Afhankelijk
van de bedieningsomgeving, kan de ontvangst worden onderbroken.
*2 De daadwerkelijke gebruikstijd verschilt, afhankelijk van factoren als
batterijspanning en omgevingstemperatuur.
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Uitvoer, zakelijk of commercieel gebruik, en verhuur of leasing van dit product zijn
verboden in zoverre dit juridisch toelaatbaar is.

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

De draadloze stereo headset voor PlayStation®3 voegt dynamisch geluid toe aan uw
entertainment-ervaring. Let op dat draadloze producten kunnen worden beïnvloed
door de aanwezigheid van andere draadloze apparaten in de buurt. Als u onverwachte
prestaties ervaart met uw draadloze stereo headset, neem dan eerst contact met ons op
voordat u het product retourneert aan de leverancier. Ga voor meer informatie naar
eu.playstation.com/support.

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 elektrische 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 permanent is ingebouwd vanwege
veiligheidsredenen, gegevensbescherming en betere prestaties. De batterij zou tijdens
de levensduur van het product niet vervangen hoeven worden. 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.

CECHYA-0086
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.
Dit product is bedoeld voor gebruik in de volgende landen: België, Bulgarije,
Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije,
Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
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