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Försiktighetsåtgärder
Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten, och spara den för framtida referens.  
Läs också instruktionerna för PlayStation®Vita-systemet.

Säkerhet
 ˎ Använd inte den här produkten när du kör bil, cyklar eller ägnar dig åt någon aktivitet som kräver din fulla 
koncentration. Det kan leda till olyckor eller skador.

 ˎ Håll produkten utom räckhåll för små barn. Barn kan svälja smådelar, vilket kan orsaka skador.

Användande och hantering
 ˎ Sluta genast att använda produkten om den orsakar dina öron obehag. 
 ˎ Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
 ˎ Låt inte produkten komma i kontakt med vätska.
 ˎ Placera inga föremål på produkten.
 ˎ Vrid inte kabeln och dra inte kraftigt i den.
 ˎ Kasta inte eller tappa produkten och utsätt den inte för kraftig fysisk påverkan.
 ˎ Ta aldrig isär och modifiera aldrig produkten.
 ˎ Följ instruktionerna nedan för att förhindra att produktens yttre skadas eller blir missfärgat.

 ˋ Torka av med en mjuk, torr putsduk.
 ˋ Placera inga gummi- eller vinylföremål på produkten under någon längre tid.
 ˋ Använd inga lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte av med en kemiskt preparerad putsduk.

 ˎ Innan du rengör en hörlur ska du koppla loss den. Tvätta sedan för hand med en mild tvål. 
Torka hörlurarna noggrant efter tvätten, innan du använder dem igen.

Byta hörlurar
Headsetet är försett med hörlurar av mediumstorlek. Om de inte passar dina öron kan du ersätta 
dem med de medföljande små eller stora hörlurarna. Vrid och dra i hörlurarna för att avlägsna 
dem (figur ).

Tips

Sätt fast hörlurarna ordentligt så att de inte lossnar under användning.

Använda in-ear headsetet
Anslut in-ear headsetet till PS Vita-systemet på det sätt som visas i figur . Sätt MIC MUTE till 
ON (på) när du inte använder mikrofonen.

Tips

För information om hur du använder mikrofonen tillsammans med mjukvara, se 
instruktionerna som följde med mjukvaran.

Till headsetuttaget

MIC MUTE-brytare

Mikrofon



Specifikationer
Sladd 1,2 m
Kontakt 4-polers guldpläterad minikontakt
Vikt Ca 15 g (med sladd)
Användningstemperatur 5 °C–35 °C

Mikrofon Typ Elektret-kondensator

Upptagningskaraktär Omni
Insignalskänslighet –42 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Hörlurar Typ Dynamiska

Drivenhet 10 mm i diameter
Maxeffekt in 60 mW*
Impedans 16 Ω
Känslighet 99 dB/mW
Frekvensomfång 20 Hz–20 kHz

* Detta är ett uppmätt värde baserat på standard från IEC (International Electrotechnical Commission).

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

GARANTI
Den här produkten omfattas av tillverkarens garanti i 12 månader från inköpstillfället. Se garantin som 
medföljde PS Vita-förpackningen för detaljer.

Denna produkt tillverkas av Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo,  
108-0075 Japan.
Den auktoriserade representanten för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger 
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Distribueras i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, 
W1F 7LP, Storbritannien.
Denna produkt kan omfattas av nationell exportlagstiftning. Du måste följa denna lagstiftning, och alla andra 
tillämpbara lagar för alla jurisdiktioner, avseende denna produkt.

 
När du ser någon av dessa symboler på någon av våra elektriska produkter, batterier eller förpackningar anger 
det att den elektriska produkten eller batteriet ifråga inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa. För att 
säkra rätt avfallsbehandling för produkten och batteriet, deponera dem i enlighet med gällande lokal lagstiftning 
eller regler för deponering av elektrisk utrustning/batterier. Genom att göra detta hjälper du till att bevara 
naturresurser och förbättrar standarden på det miljömässiga skyddet vid hantering och deponering av elektriskt 
och elektroniskt avfall.
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