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GEBRUIKSAANWIJZING IN-EAR HEADSET
Inhoud
• In-ear headset
• Afstandsbediening
• Oordopjes (2 paar)

Microfoon

Naar het PSP™-systeem
Clip

Oordopje

Afstandsbediening

OPMERKING: de afstandsbediening werkt niet in combinatie met de PSP-1000 serie.
Voorzorgsmaatregelen
• Lees voor het gebruik van het product deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar hem om hem later te kunnen raadplegen. Lees ook de instructies voor je
PSP™ (PlayStation®Portable)-systeem.
• Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik met het PSP™-systeem. Probeer het niet te gebruiken met een ander apparaat.
• De headset moet worden aangesloten op het PSP™-systeem via de afstandsbediening.
Veiligheid
• Niet gebruiken tijdens het autorijden, fietsen of uitvoeren van andere activiteiten waarvoor je je ogen of oren aandachtig moet gebruiken, want dat kan leiden tot
ongelukken of letsel.
• Dit product dient uitsluitend te worden gebruikt voor spraakcommunicatie via het PSP™-systeem.
Gebruik en hantering
• Stop onmiddellijk met het gebruik van dit product als het ongemak of pijn veroorzaakt.
• Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht.
• Laat dit product niet in contact komen met vloeistoffen.
• Houd dit product buiten bereik van kleine kinderen.
• Zet of leg geen zware voorwerpen op het product.
• Gooi niet met dit product, laat het niet vallen en beschadig het niet op andere wijze.
• Steek geen voorwerpen in de aansluitingen van dit product.
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P robeer dit product niet te demonteren of aan te passen.
We raden je aan bij het gebruik van dit product het volume te beperken om te voorkomen dat je oren beschadigd raken en dat je niet hoort wat er om je heen gebeurt.
Laat de buitenkant van het product niet langdurig in contact komen met rubber of vinyl.
De kwaliteit van de oordopjes kan afnemen na langdurig bewaren of gebruiken.
Gebruik een zachte, droge doek om het product te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaliën. Veeg het product niet af met een chemisch
geïmpregneerde schoonmaakdoek. Reinig de oordopjes door ze eerst van de headset te verwijderen en daarna te wassen met een milde zeepoplossing.
• Druk de oordopjes bij het bevestigen stevig op de oorstukken om er zeker van te zijn dat ze goed vast zitten. Als een oordopje per ongeluk losraakt en in je oor blijft zitten,
kan het letsel veroorzaken.

Gebruiksinstructies
1 Bevestig de headset aan de afstandsbediening en sluit de afstandsbediening aan op het PSP™-systeem.
2 Bevestig de clip aan je kleding zodat de microfoon dicht bij je mond zit.
3 Bepaal wat het linker en rechter oorstuk is – het oorstuk met de L erop is voor je linkeroor en dat met de R is voor je rechteroor.
4 Het oorstuk met de R heeft een langer snoer; haal dit snoer achter je hoofd langs en stop het oorstuk in je rechteroor.
5 Stop het andere oorstuk in je linkeroor.
OPMERKING
Als de In-ear headset met de afstandsbediening is aangesloten op een systeem van de PSP-3000 serie, neemt de microfoon van de headset automatisch de functie van
de microfoon van het PSP™-systeem over. De microfoon van het PSP™-systeem werkt niet zolang de headset is aangesloten. Gebruik als de headset is aangesloten de
microfoon van de headset voor voice chat in plaats van de ingebouwde microfoon van het systeem van de PSP-3000 serie.
Specificaties
Snoer:
1m
Stekker:
Ministekker (verguld)
Gewicht:
ca. 17 g (exclusief snoer)
Werkingstemperatuur:
5°C-35°C
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Beperkte garantie
Indien er een garantieperiode van 1 jaar geldt voor je PSP™-systeem, is een dergelijke garantie ook van toepassing op dit product. Zie voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van je PSP™-systeem of bel de klantenservice van PSP™. Het nummer daarvan vind je in elke handleiding van PSP™-software.
Zie de handleiding van uw PSP™ voor meer informatie.
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