Bezprzewodowe słuchawki stereo z mikrofonem 2.0
Instrukcja obsługi

CECHYA-0083

OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom słuchu, nie należy słuchać dźwięku o wysokim
poziomie głośności przez długi czas.

Bezpieczeństwo i środki ostrożności
Przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać informacje
zawarte w niniejszej instrukcji obsługi oraz na opakowaniu. Należy również przeczytać
instrukcje obsługi systemu PlayStation®4, PlayStation®3 i PlayStation®Vita. Całą dokumentację
należy zachować w celu użycia w przyszłości.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z tego produktu, patrz:
eu.playstation.com/support

Bezpieczeństwo
ˎˎ Należy

stosować się do wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności oraz instrukcji.
ZADŁAWIENIEM — produkt zawiera niewielkie części. Należy przechowywać go
poza zasięgiem małych dzieci.
ˎˎ Jeśli podczas korzystania z bezprzewodowych słuchawek stereo z mikrofonem 2.0 poczujesz
zmęczenie, dyskomfort lub ból głowy, natychmiast zaprzestań używania tego produktu. Jeśli
twoje samopoczucie nie poprawi się, skontaktuj się z lekarzem.
ˎˎ Unikaj przedłużającego się korzystania z bezprzewodowych słuchawek stereo z mikrofonem
2.0. Co około 15 minut należy robić przerwy.
ˎˎ Używanie słuchawek z mikrofonem z ustawionym wysokim poziomem głośności może
spowodować trwałą utratę słuchu. Należy ustawiać bezpieczny poziom głośności. Z czasem
coraz głośniejszy dźwięk zaczyna brzmieć normalnie, ale w rzeczywistości może prowadzić do
uszkodzeń słuchu. W razie dzwonienia w uszach lub trudności z rozpoznawaniem mowy
należy zaprzestać używania produktu i udać się do lekarza w celu sprawdzenia słuchu.Im
poziom głośności jest wyższy, tym szybciej może nastąpić pogorszenie słuchu. Aby chronić
słuch:
ˋˋ Należy ograniczyć czas korzystania ze słuchawek z mikrofonem z ustawionym wysokim
poziomem głośności.
ˋˋ Należy unikać zwiększania głośności w celu zagłuszenia hałasu z otoczenia.
ˋˋ Należy obniżyć poziom głośności, jeśli użytkownik nie słyszy głosów osób mówiących
w pobliżu.
ˎˎ Należy zaprzestać użytkowania słuchawek z mikrofonem w przypadku wystąpienia podrażnienia
skóry.
ˎˎ ZAGROŻENIE

Używanie i obsługa
ˎˎ Nie

należy wystawiać słuchawek z mikrofonem na działanie wysokich temperatur, dużej
wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego.
ˎˎ Nie należy umieszczać na słuchawkach z mikrofonem ciężkich przedmiotów.

ˎˎ Nie

należy dopuścić, aby do wnętrza słuchawek z mikrofonem dostała się ciecz lub niewielkie
cząstki.
ˎˎ Nie należy rzucać lub upuszczać słuchawek z mikrofonem, ani narażać ich na silne fizyczne
wstrząsy.
ˎˎ Nie należy pozostawiać na słuchawkach z mikrofonem gumowych lub winylowych
przedmiotów przez dłuższy czas.
ˎˎ Do czyszczenia słuchawek z mikrofonem należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy
używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie należy wycierać ich ściereczką
nasączoną chemikaliami.
ˎˎ Nie należy demontować słuchawek z mikrofonem ani wkładać czegokolwiek do ich wnętrza,
ponieważ może to spowodować uszkodzenia elementów wewnętrznych lub obrażenia u
użytkownika.
ˎˎ Należy przestrzegać wszystkich znaków i instrukcji, które wymagają wyłączania urządzeń
elektrycznych lub produktów radiowych we wskazanych miejscach, takich jak stacje
paliwowe, szpitale, miejsca prowadzenia prac strzałowych, miejsca zagrożone wybuchem lub
pokłady samolotów.
ˎˎ W przypadku nieprawidłowego użytkowania akumulator używany w tym urządzeniu może
stwarzać zagrożenie pożarem lub poparzeniem chemicznym.
Nie należy go demontować, ogrzewać do temperatury powyżej 60°C ani spalać.

UWAGA:
Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości
radiowej i, w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami, może
powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak żadnych gwarancji,
że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia
odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić włączając i wyłączając urządzenie, użytkownik
może podjąć próbę wyeliminowania zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących
środków zaradczych:
ˋˋ Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
ˋˋ Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
ˋˋ Podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż
ten, do którego podłączono odbiornik.
ˋˋ Zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

Bezprzewodowe słuchawki stereo z mikrofonem 2.0 zapewniają dynamiczny dźwięk podczas
rozrywki. Należy pamiętać, że na działanie produktów bezprzewodowych może mieć wpływ
obecność innych urządzeń bezprzewodowych w pobliżu. W razie zauważenia nieoczekiwanego
zachowania bezprzewodowych słuchawek stereo z mikrofonem 2.0 prosimy o kontakt z nami
przed zwróceniem produktu do sprzedawcy. Szczegółowe informacje można znaleźć pod
adresem eu.playstation.com/support.

Nazwy części i ich funkcje
Przód
Pałąk na głowę (regulowany)

Oznaczenie R
Przycisk SOUND/CHAT
Umożliwia regulację głośności dźwięku czatu
w odniesieniu do dźwięku gry.

Mikrofon (zintegrowany)
Nie należy zostawiać słuchawek w pobliżu głośników,
kiedy mikrofon jest włączony, ponieważ może
spowodować to powstanie sprzężenia (zakłóceń
dźwiękowych).

Wskaźnik stanu
Przełącznik POWER
Ustawia tryb dźwiękowy albo wyłącza słuchawki
z mikrofonem.
Pozycje:
OFF – wyłącza słuchawki z mikrofonem.
1 – ustawia słuchawki z mikrofonem na tryb
standardowy.
2 – ustawia słuchawki z mikrofonem na tryb
wzmocnienia basów.
Ten tryb może zostać zastąpiony trybami
dźwiękowymi dostępnymi w aplikacji pomocniczej
do słuchawek z mikrofonem.

Nakładki

Nakładki moźna zdejmować i dostosowywać.

Dół

Oznaczenie L
Przycisk VSS (wirtualnego dzwieku
przestrzennego)
Efekt Virtual Surround Sound (wirtualnego dźwięku
przestrzennego) jest domyślnie włączony. Naciśnij i
przytrzymaj przycisk przez co najmniej sekundę, aby
włączyć VSS.

Przycisk MUTE
Przyciski VOLUME
+/–
Reguluje głośność
słuchawek
z mikrofonem.

ˎˎ Krótkie

naciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza
funkcję MUTE mikrofonu.
ˎˎ Długie naciśnięcie przycisku pozwala wybrać
głośność samosłyszalności (niska, wysoka,
wyłączona). Jeden sygnał dźwiękowy wskazuje
wybór niskiego poziomu samosłyszalności, dwa
krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają wybór
wysokiego poziomu samosłyszalności, a jeden niski
dźwięk oznacza wyłączenie funkcji
samosłyszalności.
Samosłyszalność to funkcja, która pozwala na
usłyszenie własnego głosu w słuchawkach
z mikrofonem. Głośność funkcji samosłyszalności
jest regulowana w tym miejscu, a nie w
kompatybilnych systemach PlayStation® i innych
urządzeniach. Gdy funkcja MUTE jest włączona,
efekt samosłyszalności jest wyłączony.

Dół

Złacze USB
Słuchawki z mikrofonem moźesz naładować,
podłączając je do obsługiwanego urządzenia USB.

Gniazdo wejścia audio
Funkcja łączności bezprzewodowej jest wyłączana,
gdy użytkownik podłączy znajdujący się w zestawie
przewód audio do słuchawek z mikrofonem w celu
ich użycia z urządzeniem mobilnym.

Bezprzewodowy adapter

Przycisk resetowania
Wskaźnik stanu

Konfiguracja początkowa

1

2
3

Naładuj słuchawki z mikrofonem, podłączając je do portu USB kablem USB.
Pełne naładowanie słuchawek z mikrofonem może zająć do 3 godziny.

Włóż adapter bezprzewodowy do portu USB.
Przesuń przełącznik POWER na pozycję „1” lub „2”.

Korzystanie ze słuchawek z mikrofonem w kompatybilnych
systemach PlayStation®
Kompatybilne z systemami PS4™ i PS3™ z oprogramowaniem systemowym
w wersjach 1.60/4.20 i nowszych.
W systemie PS3™ można używać jednej pary słuchawek z mikrofonem naraz.
System PS4™ pozwala na jednoczesne korzystanie z więcej niż jednej pary
słuchawek z mikrofonem.

Wyświetlanie stanu
Podczas pierwszego połączenia z kompatybilnym systemem PlayStation® lub
podczas zmiany ustawień w prawym górnym rogu ekranu zostaną wyświetlone
następujące informacje:

Informacja wyświetlana, gdy dla pozycji [Rozszerzenie audio słuchawek stereo]
ustawiono opcję [Wł.]*
Informacja wyświetlana, gdy włączony jest wirtualny dźwięk przestrzenny
Wyświetlanie poziomu głośności
Informacja wyświetlana, gdy mikrofon jest wyłączony
Wyświetlanie poziomu naładowania akumulatora
* Stereo Headset Audio Extension (Rozszerzenie audio słuchawek stereo z mikrofonem) to
ustawienie systemowe, które pozwala kontrolować rodzaj sygnału audio wysyłanego do
bezprzewodowych słuchawek stereo z mikrofonem. Jest ono dostępne tylko po podłączeniu
bezprzewodowego adaptera.

Wybór sygnału audio na wyjściu
Bezprzewodowe słuchawki stereo z mikrofonem pozwalają na słuchanie
dźwięków pochodzących z kompatybilnego systemu PlayStation®, w tym muzyki,
klipów wideo i gier w jakości wirtualnego dźwięku przestrzennego.
ˋˋ

Jednocześnie można słuchać dźwięku z gry i z czatu.
Użyj przycisku SOUND/CHAT aby zmienić stosunek głośności dźwięków w grze
do dźwięków komunikacji głosowej.

ˋˋ

Ustawienia dźwięku przekazywanego do słuchawek z mikrofonem mogą być
zmienione tak, aby był słyszalny tylko dźwięk z czatu.

Aby zmienić ustawienia dźwięku PlayStation® w systemie PS3™ i włączyć/
wyłączyć przycisk VSS (wirtualnego dźwięku przestrzennego), wybierz
(Ustawienia akcesoriów)
[Rozszerzenie audio słuchawek
(Ustawienia)
stereo].
W systemie PS4™ wybierz
[Ustawienia wyjścia audio]
Rozszerzenie audio
słuchawek stereo z
mikrofonem (PS3™)
Wyjście na słuchawki
(PS4™)

(Ustawienia)
(Dźwięk i ekran)
[Wyjście na słuchawki].

Dźwięk przesyłany
do
bezprzewodowych
słuchawek stereo
z mikrofonem

Przycisk VSS
(wirtualnego
dźwięku
przestrzennego)

Przycisk SOUND/
CHAT

Wł.

Wszystkie dźwięki

Włączony

Włączony

Wył.

Tylko dźwięk czatu

Wyłączony

Wyłączony

Obsługa słuchawek z mikrofonem na komputerze
Ze słuchawek z mikrofonem można korzystać w połączeniu z komputerem
(z systemem Windows® lub Mac OS) wyposażonym w złącze USB. Podłącz
bezprzewodowy adapter do złącza USB w komputerze, którego chcesz użyć,
a następnie włącz słuchawki z mikrofonem.
Więcej instrukcji dotyczących wykorzystania słuchawek z mikrofonem z
komputerami z systemem Windows® lub Mac OS można znaleźć na stronie eu.
playstation.com/ps3/support.
Wskazówki
z mikrofonem mogą nie współpracować z niektórymi komputerami.

ˎˎ Słuchawki
ˎˎ Przycisk

VSS (wirtualnego dźwięku przestrzennego) i przycisk SOUND/CHAT
mogą być używane tylko wtedy, gdy słuchawki z mikrofonem są połączone
z kompatybilnym systemem PlayStation®.

Używanie słuchawek z mikrofonem z urządzeniem
przenośnym
Znajdujący się w zestawie przewód audio pozwala podłączyć słuchawki
z mikrofonem do gniazda słuchawek w urządzeniach przenośnych, takich jak
system PS Vita, a dzięki temu słuchać dźwięku i korzystać z funkcji rozmów
głosowych.

Uwagi
dołączony do zestawu przewód audio jest podłączony do słuchawek
z mikrofonem, przycisk VSS (wirtualnego dźwięku przestrzennego) i przycisk
SOUND/CHAT nie mogą być używane.

ˎˎ Kiedy

ˎˎ Wyjściowa

głośność może być różna w zależności od podłączonego urządzenia
przenośnego. Należy ją odpowiednio wyregulować.

ˎˎ Dołączony

kabel audio można wykorzystać do podłączenia słuchawek
z mikrofonem do urządzenia mobilnego, aby słuchać materiałów dźwiękowych
i rozmawiać przez telefon.
ˋˋ

Jeśli materiały dźwiękowe nie są słyszalne, gdy kabel jest podłączony do
urządzenia mobilnego, odłącz zasilanie słuchawki z mikrofonem.

ˋˋ

Twoje urządzenie może wymagać standardowego kabla audio stereo
(sprzedawanego osobno), aby możliwe było słuchanie materiałów
dźwiękowych. Należy pamiętać, że standardowe kable audio nie umożliwiają
komunikacji głosowej.

ˋˋ

Ten produkt nie jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami przenośne.
Część funkcji może być niedostępna w niektórych urządzeniach przenośnych.

Ładowanie słuchawek z mikrofonem
Gdy energia akumulatora spadnie do niskiego poziomu, wskaźnik stanu zacznie
migać na czerwono i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Naładuj akumulator,
podłączając słuchawki z mikrofonem do obsługiwanego urządzenia USB, na
przykład do komputera. W trakcie ładowania wskaźnik stanu świeci na czerwono.
Po całkowitym naładowaniu akumulatora wskaźnik stanu wyłączy się.
Wskazówki
naładowania baterii można sprawdzić na ekranie kompatybilnego
systemu PlayStation®.

ˎˎ Poziom
ˎˎ Jeśli

urządzenie USB lub koncentrator USB nie zapewnia wystarczającego
zasilania, naładowanie akumulatora może okazać się niemożliwe. Spróbuj
podłączyć słuchawki z mikrofonem do innego urządzenia USB lub do innego
złącza USB w urządzeniu.

ˎˎ Ładowanie

od stanu całkowitego rozładowania trwa około 3 godzin.

ˎˎ Jeśli

stan naładowania akumulatora jest niski, słuchawki z mikrofonem emitują
sygnał dźwiękowy, gdy są podłączone i odbierają dźwięk.

ˎˎ Zalecane

jest ładowanie akumulatora w otoczeniu o temperaturze od 5°C do
35°C. Ładowanie w innych warunkach może być mniej skuteczne.

ˎˎ Jeśli

użytkownik nie planuje korzystania z bezprzewodowych słuchawek stereo
z mikrofonem przez dłuższy czas, zalecane jest ich całkowite naładowanie co
najmniej raz w roku w celu zachowania sprawności akumulatora.

Wyświetlacz wskaźnika stanu
Słuchawki z mikrofonem
Kolor wskaźnika

Wzór migania

Stan słuchawek
z mikrofonem

Niebieski

Świeci

W użyciu

Powtarzane jedno
mignięcie

Tryb łączenia w parę

Powtarzane dwa mignięcia

Tryb czuwania dla
połączenia

Czerwony

Świeci

Ładowanie

Fioletowy

Świeci

Sygnał wejściowy
mikrofonu wyłączony

Pomarańczowy

Świeci

Trwa aktualizacja
oprogramowania
systemowego

Bezprzewodowy adapter
Kolor wskaźnika

Wzór migania

Stan słuchawek
z mikrofonem

Niebieski

Świeci

W użyciu

Jedno błyśnięcie,
powtarzane

Tryb parowania

Dwa błyśnięcia, powtarzane Tryb gotowości połączenia

Aplikacja pomocnicza do słuchawek z mikrofonem
Dzięki aplikacji pomocniczej do słuchawek z mikrofonem możliwe jest wybieranie
dodatkowych trybów dźwiękowych dla słuchawek z mikrofonem. Dostępnych
jest kilka trybów, które mają podkreślać różne elementy oprawy dźwiękowej.
Tryby te zostały opracowane specjalnie do użytku z kompatybilnymi systemami
PlayStation®.
Aby uzyskać dostęp do jednego z trybów dźwiękowych, pobierz z
PlayStation®Store aplikację pomocniczą do słuchawek z mikrofonem i wykonuj
polecenia wyświetlane na ekranie.
Po zakończeniu procesu instalacji będziesz mieć dostęp do wybranego trybu
w swoich słuchawkach z mikrofonem — wystarczy przesunąć przełącznik POWER
na pozycję „2”.

Resetowanie słuchawek z mikrofonem
Jeśli słuchawki z mikrofonem nie odpowiadają podczas prób użytkowania, należy
je zresetować w następujący sposób:

1

Podłącz bezprzewodowy adapter do kompatybilnego systemu PlayStation®
lub innego zasilanego złącza USB.

Przycisk resetowania

2

Wsuń szpilkę lub podobny przedmiot do otworu przywracania ustawień
domyślnych w adapterze bezprzewodowym i dociskaj go przez co najmniej
sekundę.

3 Przytrzymaj przycisk MUTE, i przycisk VSS na słuchawkach z mikrofonem.
4 Trzymając przyciski MUTE i VSS, przesuń przełącznik POWER na pozycję
„1” lub „2”.

Parametry techniczne
Źródło zasilania

Prąd stały, 3,7 V: wbudowany akumulator
litowo-jonowy z możliwością ładowania

Pojemność akumulatora

570 mAh

Temperatura środowiska pracy

5–35°C

Wymiary (s/w/g)

Bezprzewodowe słuchawki stereofoniczne
z mikrofonem 2.0:
około 178,3 x 191,5 x 48 mm
Bezprzewodowy adapter:
około 17,4 × 8,4 x 36,1 mm

Waga

Bezprzewodowe słuchawki stereofoniczne
z mikrofonem 2.0: około 295,4 g
Bezprzewodowy adapter: około 5,3 g

System łączności

Fale radiowe o częstotliwości 2,4 GHz

Maksymalny zasięg łączności

Około 12 m*1

Czas użytkowania po całkowitym
naładowaniu

8 godzin przy średnim poziomie głośności*2

Zawartość zestawu

Bezprzewodowe słuchawki stereo z mikrofonem
2.0 (1)
Bezprzewodowy adapter (1)
Pokrowiec (1)
Przewód audio 3,5 mm (1)
Przewód USB (1)
Materiały drukowane (1 zestaw)

*1 Rzeczywisty zasięg łączności może być różny w zależności od czynników, takich
jak przeszkody pomiędzy słuchawkami z mikrofonem a bezprzewodowym adapterem, pola
magnetyczne generowane przez urządzenia elektroniczne (np. kuchenki mikrofalowe),
elektryczność statyczna, zasięg anteny oraz używany system operacyjny i oprogramowanie.
Odbiór może ulegać zakłóceniom w zależności od środowiska pracy.
*2 Rzeczywisty czas może się różnić w zależności od czynników, takich jak stopień naładowania
akumulatora oraz temperatura otoczenia.
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wypożyczanie i komercyjne użycie tego produktu jest zabronione.
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