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UWAGA: pilot nie jest zgodny z systemami PSP serii 1000.

Środki ostrożności 
•  Przed przystąpieniem do używania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Niniejsze wskazówki mają również 

zastosowanie w przypadku używania systemu PSP™ (PlayStation®Portable).
•  To urządzenie jest przeznaczone do używania wyłącznie z systemem PSP™. Nie należy próbować używać go z innymi urządzeniami.
•  Zestaw słuchawkowy musi być podłączony do systemu PSP™ za pomocą pilota.

Bezpieczeństwo
•  Urządzenia nie należy używać podczas prowadzenia samochodu, jazdy rowerem oraz wykonywania innych czynności angażujących wzrok i słuch. Może to doprowadzić 

do wypadku lub obrażeń ciała.
•  To urządzenie jest przeznaczone do używania wyłącznie w aplikacjach do komunikacji głosowej w systemie PSP™.

Użytkowanie i obsługa 
•  Jeśli urządzenie powoduje poczucie dyskomfortu lub ból, należy natychmiast przerwać jego używanie. 
•  Urządzenia nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani bezpośredniego światła słonecznego.
•  Urządzenie należy chronić przed kontaktem z cieczami.
•  Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.
•  Na urządzeniu nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów.
•  Urządzenia nie należy rzucać, upuszczać ani niszczyć go w żaden inny sposób.
•  Złączy urządzenia nie należy dotykać ani wkładać do nich żadnych obcych przedmiotów.
•  Urządzenia nie należy próbować demontować ani modyfikować.
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•  Podczas używania urządzenia zaleca się ograniczać głośność, aby uniknąć uszkodzenia słuchu lub niebezpieczeństwa wynikającego z niemożności usłyszenia tego, co 
dzieje się wokół.

•  Na zewnętrznej stronie urządzenia nie należy umieszczać i pozostawiać na dłużej gumowych ani winylowych materiałów.
•  Nakładki mogą ulec zużyciu zarówno na skutek ich długiego przechowywania, jak i używania.
•  Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej i suchej szmatki. Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Urządzenia nie należy  

czyścić szmatką ze środkiem chemicznym. Aby wyczyścić nakładki, najpierw należy usunąć je z zestawu słuchawkowego, a następnie umyć w łagodnym roztworze ze 
środkiem czyszczącym.

•  Aby dobrze przymocować nakładki, należy mocno wcisnąć je na słuchawki. Jeśli nakładka przypadkowo odłączy się od słuchawki i pozostanie w uchu,  
może spowodować jego uraz.

Wskazówki dotyczące użytkowania 
1. Przymocuj zestaw słuchawkowy do pilota, a następnie podłącz pilota do systemu PSP™. 
2. Przymocuj zaczep do ubrania, tak aby mikrofon znajdował się w pobliżu ust.
3. Ustal, która ze słuchawek jest lewa, a która prawa — słuchawka oznaczona literą L przeznaczona jest do lewego ucha, a oznaczona literą R do prawego.
4. Słuchawka oznaczona literą R ma dłuższy kabel; przełóż go za głową i włóż do prawego ucha.  
5. Drugą słuchawkę włóż do lewego ucha.

Uwaga
Jeśli zestaw słuchawkowy ze słuchawkami dokanałowymi wraz z pilotem połączony jest z systemem PSP serii 3000, mikrofon zestawu słuchawkowego automatycznie 
zastępuje mikrofon systemu PSP™. Mikrofon systemu PSP™ nie będzie działał aż do momentu odłączenia zastawu słuchawkowego. Jeśli zestaw słuchawkowy jest 
podłączony, do rozmów głosowych należy raczej używać mikrofonu zestawu niż mikrofonu wbudowanego w systemie PSP serii 3000.

Specyfikacje 
Kabel: 1 m
Wtyczka: Miniwtyczka (powlekana złotem)
Waga: Około 17 g (bez kabla)
Temperatura środowiska pracy: 5°C–35°C
Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Ograniczona gwarancja 
Jeśli z systemem PSP™ jest dostarczana jednoroczna gwarancja, ma ona również zastosowanie do niniejszego urządzenia. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć 
w instrukcji obsługi systemu PSP™ lub uzyskać, dzwoniąc na numer telefonu działu obsługi dla użytkowników systemu PSP™, który znajduje się w każdym podręczniku 
oprogramowania w formacie PSP™.

 Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu PSP™.
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