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Środki ostrożności
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie zapoznać się z dostarczoną instrukcją i zachować ją 
na przyszłość. Należy również przeczytać instrukcję systemu PlayStation®Vita.

Bezpieczeństwo
 ˎ Produktu nie należy używać podczas prowadzenia samochodu, jazdy rowerem oraz wykonywania innych 
czynności wymagających pełnej uwagi. Może to doprowadzić do wypadku lub obrażeń ciała.

 ˎ Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci. Dzieci mogą połknąć drobne 
elementy, co może spowodować obrażenia.

Używanie i obsługa
 ˎ Jeżeli produkt powoduje dyskomfort dla uszu, należy natychmiast zaprzestać jego używania.
 ˎ Produktu nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani bezpośredniego 
światła słonecznego.

 ˎ Należy chronić produkt przed kontaktem z cieczami.
 ˎ Na urządzeniu nie wolno kłaść żadnych przedmiotów.
 ˎ Nie należy wyginać kabla ani ciągnąć go na siłę.
 ˎ Nie należy rzucać produktu ani w inny sposób poddawać go silnym wstrząsom fizycznym.
 ˎ Produktu nie wolno demontować ani modyfikować.
 ˎ Postępowanie zgodnie z instrukcjami poniżej pomoże zapobiec uszkodzeniu lub odbarwieniu zewnętrznej 
powierzchni urządzenia.

 ˋ Produkt należy wycierać miękką, suchą ściereczką.
 ˋ Na zewnętrznej powierzchni produktu nie należy umieszczać na dłuższy czas żadnych materiałów z winylu 

lub gumy.
 ˋ Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Produktu nie należy czyścić 

szmatką ze środkiem chemicznym.
 ˎ Aby wyczyścić słuchawki, należy je odłączyć od zestawu słuchawkowego i umyć ręcznie przy użyciu łagodnego 
mydła. Po czyszczeniu słuchawki należy dokładnie wysuszyć przed użyciem.

Zmiana słuchawek
Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w słuchawki średniego rozmiaru. Jeżeli słuchawki nie 
pasują do uszu, należy wymienić je na dołączone słuchawki małego lub dużego rozmiaru. 
Aby zdjąć słuchawki, należy je przekręcić i pociągnąć (rysunek ).

Wskazówka

Montując słuchawki, należy dobrze je umocować, aby nie poluzowały się podczas używania.

Jak korzystać z dousznego zestawu słuchawkowego
Douszny zestaw słuchawkowy należy podłączyć do systemu PS Vita zgodnie z rysunkiem . 
Jeżeli mikrofon nie jest używany, należy ustawić przełącznik MIC MUTE w pozycji ON.

Wskazówka

Informacje na temat używania mikrofonu z oprogramowaniem można znaleźć w instrukcji 
dostarczonej z oprogramowaniem.

Do gniazda słuchawek

Przełącznik MIC MUTE

Mikrofon



Parametry techniczne
Kabel 1,2 m
Wtyczka Miniwtyczka z 4 pozłacanymi stykami
Waga Około 15 g (z kablem)
Temperatura środowiska użytkowania 5°C–35°C

Mikrofon Typ Elektretowy mikrofon pojemnościowy

Charakterystyka kierunkowa Dookólny
Czułość wejścia –42 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Słuchawki Typ Dynamiczne

Moduł głośnika Średnica 10 mm
Maksymalna moc wejściowa 60 mW*
Impedancja 16 Ω
Czułość 99 dB/mW
Pasmo przenoszenia 20 Hz-20 kHz

* Wartość mierzona zgodnie ze standardem IEC (Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej).

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

GWARANCJA
Produkt jest objęty gwarancją producenta przez 12 miesięcy od daty zakupu. Szczegółowe informacje zawiera 
gwarancja dostarczona w opakowaniu systemu PS Vita.

Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu jest firma Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Dystrybucję w Europie prowadzi firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.
Produkt może zostać objęty odpowiednimi przepisami krajowej kontroli eksportu. Należy zachować pełną 
zgodność z tymi przepisami i wszelkimi innymi mającymi zastosowanie w danej jurysdykcji prawami 
związanymi z tym produktem.

 
Umieszczenie któregoś z tych symboli na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym/elektronicznym, jego 
akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że w Europie nie należy wyrzucać wyrobu ani akumulatora wraz  
z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów 
pochodzących z tego wyrobu i akumulatora prosimy pozbyć się ich według stosownego lokalnego 
ustawodawstwa lub określonych wymogów pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz 
akumulatorów. Postępując w ten sposób, pomożesz w oszczędzaniu bogactw naturalnych na naszej planecie  
oraz poprawie standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwórstwie i utylizacji odpadów  
pochodzących ze sprzętu elektrycznego/elektronicznego.

“ ” and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
“ ” is a trademark of the same company.

“SONY” and “ ” are registered trademarks of Sony Corporation.
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