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Säkerhetsåtgärder
Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten, och behåll den för framtida bruk. Läs även 
anvisningarna till PlayStation®3-systemet.

Säkerhet
 ˎ Uppmärksamma alla varningar, säkerhetsföreskrifter och instruktioner.
 ˎ KVÄVNINGSRISK - Smådelar. Håll utom räckhåll för små barn.

Användning och hantering
 ˎ Om headsetet används med för hög volym kan det leda till permanenta hörselskador. Ställ in volymen på en 
säker nivå. Med tiden kan ljud som ökar i styrka gå från vad som känns som normal ljudnivå till att faktiskt 
skada din hörsel. Om du upplever tjut i öronen eller att tal från omgivningen låter dämpat ska du sluta 
använda produkten och se till att få hörseln kontrollerad. Ju högre volym, desto snabbare kan hörseln påverkas. 
Skydda din hörsel på följande sätt:

 ˋ Använd inte headsetet med hög volym under längre tid.
 ˋ Undvik att höja volymen för att stänga ute störande ljud från omgivningen.
 ˋ Sänk volymen om du har svårt att höra när folk talar med dig.

 ˎ Utsätt inte headsetet för hög temperatur, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
 ˎ Placera inga tunga föremål på headsetet.
 ˎ Låt inte vätska eller små föremål hamna i headsetet.
 ˎ Kasta eller tappa inte headsetet och utsätt det inte för stötar.
 ˎ Låt inte föremål av gummi eller vinylplast ligga mot headsetets hölje under längre tid.
 ˎ Torka av headsetet med en mjuk och torr tygtrasa. Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier.  
Torka inte med en trasa som behandlats med kemikalier.

 ˎ Plocka inte isär headsetet och stoppa inte in saker i det, då detta kan leda till skador på produkten eller  
på dig själv.

 ˎ Ta hänsyn till skyltar och bestämmelser om att elektrisk utrustning eller radioutrustning ska vara avstängd på 
vissa platser, såsom bensinmackar, sjukhus, platser där sprängning pågår, platser där explosionsrisk föreligger 
samt på flygplan.

 ˎ Produktens batteri kan utgöra en brandfara eller fara för kemiska brännskador om det inte behandlas på rätt 
sätt. Plocka aldrig isär batteriet, utsätt det inte för temperaturer över 60°C (140°F) och bränn det inte.

Registrera (koppla ihop) med PS3™-systemet
När headsetet ansluts till PS3™-systemet med den medföljande USB-kabeln kopplas 
utrustningen ihop automatiskt. Statusindikatorn på headsetet lyser med fast lila sken i cirka två 
sekunder för att visa att headsetet och PS3™-systemet har kopplats ihop. När utrustningen är 
ihopkopplad kommer [Trådlöst headset] att visas som en enhet när du väljer  (Inställningar) 

  (Tillbehörsinställningar)  [Hantera Bluetooth®-enheter] på PS3™-systemet.

Observera
För att headsetet ska kunna användas med PS3™-systemet måste systemprogramvaran vara 
av version 3.50 eller senare. Du kan kontrollera systemprogramvarans version genom att 
välja  (Inställningar)   (Systeminställningar)  [Systeminformation].



USB-kabel (medföljer)

Tips

 ˎ Det går också att koppla ihop headsetet med systemet när det är anslutet till den medföljande 
laddningsstationen.

USB-kabel (medföljer)

Till PS3™-systemet

 ˎ När headsetet har kopplats ihop med ett PS3™-system går det endast att välja [3] eller [Av] i 
[Mikrofonnivå]-inställningarna under  (Inställningar)   (Tillbehörsinställningar)  
[Inställningar för ljudenhet].

Registrera (koppla ihop) headsetet med annan 
Bluetooth®-utrustning

Headsetet kan kopplas ihop med upp till sju olika Bluetooth®-enheter förutom PS3™-systemet. 
För information om användning av Bluetooth®-enheten hänvisas till instruktionerna för 
utrustningen i fråga.
Registrera (koppla ihop) headsetet med mobiltelefon med Bluetooth®
Koppla ihop headsetet med en mobiltelefon med Bluetooth® genom följande steg.
1 Sätt på mobiltelefonen.

2 Tryck på POWER-knappen på headsetet och håll den intryckt tills statusindikatorn 
blinkar omväxlande rött och blått, vilket visar att headsetet är i ihopkopplingsläge.

3 Aktivera Bluetooth®-anslutning på mobiltelefonen.
För mer information hänvisas till instruktionerna för mobiltelefonen.
Om utrustningen frågar efter PIN-kod eller lösennyckel anger du [0000].
Hedsetet visas som [Trådlöst headset] på Bluetooth®-enheten. Om det inte visas kan du försöka 
koppla ihop utrustningen igen, från steg 1.
Mer information om användning av headsetet för telefonsamtal finns i stycket “Använda headsetet”.

Tips

 ˎ Det finns ingen garanti för att produkten kan användas med all Bluetooth®-kompatibel 
utrustning. För att kunna användas med headsetet måste Bluetooth®-enheten ha stöd för 
samma Bluetooth®-profil som headsetet.

 ˎ USB-kabel kan inte användas för att koppla ihop headsetet med någon annan Bluetooth®-utrustning än PS3™-systemet.



Prioritetsinställning för Bluetooth®-anslutningar
När headsetet sätts på kommer det automatiskt att söka efter och ansluta till det PS3™-system 
som det har parats ihop med.

Om du trycker på telefonknappen på headsetet efter det har satts på och innan det har anslutit 
till PS3™-systemet kommer det att söka efter och ansluta till en Bluetooth®-enhet (annan än 
PS3™-systemet) som tidigare varit ansluten till headsetet. 

Tips

Om headsetet inte lyckas ansluta till PS3™-systemet som det parats ihop med kan du trycka på 
POWER-knappen för att låta headsetet söka efter PS3™-systemet igen.

Ladda headsetet
Headsetet kan laddas antingen via USB-kabel eller i laddningsenhet. Under pågående laddning 
lyser statusindikatorn med fast rött sken.
Kontrollera batterinivån
Om du trycker på POWER-knappen två gånger när headsetet är på kommer statusindikatorn att 
blinka rött. Du kan kontrollera batterinivån genom att räkna antalet blinkningar.

Indikator (röd) Batterinivå

Tre blinkningar: Fullt
Två blinkningar Halvfullt
En kort blinkning följd av en  
lång blinkning: Låg (behöver laddas)

Tips

 ˎ Det går inte att sätta på headsetet när USB-kabeln är ansluten. När headsetet är anslutet till 
laddningsenheten kan du sätta på det genom att trycka på POWER-knappen och hålla den 
intryckt i en sekund.

 ˎ Batteriet tar ungefär tre timmar att ladda när det är helt urladdat.
 ˎ Vid användning hörs en pipsignal när batterinivån är låg.
 ˎ Batteriet ska laddas i temperaturer mellan 10°C och 30°C (50°F och 86°F). Under andra 
förutsättningar kan laddningen bli mindre effektiv.

 ˎ Om det trådlösa headsetet inte ska användas under en längre tid rekommenderas ändå att det 
laddas upp helt åtminstone en gång om året för bibehållen batterikapacitet.



Använda headsetet

Funktion Handhavande och status

Sätta på headsetet

Tryck på POWER-knappen och håll den intryckt i mer än 
en sekund.
Headsetet piper till och statusindikatorn blinkar blått.
Headsetet ansluter nu till det PS3™-system som det har 
kopplats ihop med.

Ansluta till mobiltelefon som 
kopplats ihop med headsetet Sätt på headsetet och tryck därefter på telefonknappen.

Stänga av headsetet
Tryck på POWER-knappen och håll den intryckt i mer än 
en sekund.
Headsetet piper till och statusindikatorn blinkar blått i 
ungefär två sekunder för att sedan sluta.

Sätta på och stänga av mikrofonen Tryck på MIC MUTING-knappen kort.
Statusindikatorn blinkar lila när mikrofonen inte används.

Justera volymen Tryck på knappen VOL + eller knappen VOL -.

Återställa headsetet
Sätt in en nål eller annat spetsigt föremål i hålet för 
RESET-knappen och tryck i mer än en sekund. 
Headsetet startar om med bibehållna 
användarinställningar och ihopkopplingsinformation.

Återställa till 
standardinställningar

Kontrollera att headsetet är avstängt och tryck på 
telefonknappen, MIC MUTING-knappen och 
POWER-knappen och håll dem intryckta i mer än fem 
sekunder.
Statusindikatorn blinkar lila.
Fabriksinställningar (för volym, etc.) återställs på 
headsetet och all ihopkopplingsinformation raderas.

När headsetet är 
anslutet till en 
mobiltelefon

Mobiltelefonens 
status Användning

Svara på samtal
När det ringer

Tryck kort på telefonknappen.

Avvisa samtal Tryck på telefonknappen och håll den 
intryckt i mer än en sekund.

Avsluta samtal

Under pågående 
samtal

Tryck kort på telefonknappen.
Flytta samtal från 
headset till telefon / 
Flytta samtal från 
telefon till headset

Tryck på telefonknappen och håll den 
intryckt i mer än en sekund.

Slå om ett nummer I vänteläge Tryck kort på telefonknappen två gånger.



Tips

 ˎ Koppla från USB-kabeln när headsetet används.
 ˎ Det går inte att sätta på headsetet när USB-kabeln är ansluten. När headsetet är anslutet till 
laddningsenheten går det att sätta på.

 ˎ Headsetet måste kopplas ihop med en mobiltelefon med stöd för Bluetooth® för att 
mobiltelefonfunktioner ska kunna användas.

 ˎ När headsetet kopplas ihop med ett PS3™-system fortsätter de att vara ihopkopplade även om 
headsetet och PS3™-systemet stängs av. 

Statusindikator

Indikatorns 
färg Blinkning Headsetets status

Rött och blått

Blinkar omväxlande, snabbt I ihopkopplingsläge

Blinkar omväxlande, långsamt

En blå blinkning, en röd blinkning: 
Anslutet vid anslutning till 
laddningsstation (används ej)*
Två blåa blinkningar, en röd 
blinkning: Anslutet vid anslutning 
till laddningsstation (används)*

Blått

Blinkar Anslutet till Bluetooth®-enhet
Blinkar snabbt Väntar på anslutning
En blinkning upprepas långsamt Anslutet (används ej)
Två blinkningar upprepas långsamt Anslutet (används)
Två blinkningar upprepas Anslutet till ett PS3™-system
Fem blinkningar upprepas Tar emot samtal

Rött
Fast sken Batteriet laddas
Blinkar Ihopkoppling misslyckades

Lila
En blinkning upprepas Ihopkoppling lyckades
Två blinkningar upprepas Mikrofonen är avstängd

* Laddningsstationen är ansluten till ett PS3™-system med USB-kabel.



Sätta på sig headsetet

1 Fäst öronclipet på det trådlösa headsetet.

För användning med höger öra För användning med vänster öra

2 Öppna försiktigt öronclipet och för det bakom örat medan du håller upp det.

Headsetfunktioner för PS3™-systemet

Status
När någon av headsetet knappar trycks in när det är anslutet till ett PS3™-system visas 
information om headsetets (bland annat aktuell status) högst upp till höger i PS3™-systemets 
XMB

™
 (XrossMediaBar)-meny. 

(1) Anger aktuell högtalarvolym

(2)
 

Anger om mikrofonen är avstängd eller ej

(3) Anger att högkvalitetsläget (HQ) används

(4) Visar headsetets batterinivå

Högkvalitetsläge (HQ)
Med headsetets högkvalitetsläge är trådlös röstkommunikation med PS3™-systemet möjlig.
Med högkvalitetsläget blir funktionen för avskärmning av radiostörningar bättre.
Högkvalitetsläget aktiveras automatiskt första gången headsetet kopplas ihop med 
PS3™-systemet.
Högkvalitetsläget kan stängas av på följande sätt:



1 Välj  (Inställningar)   (Tillbehörsinställningar)  [Hantera Bluetooth®-enheter] 
i PS3™-systemets XMB™-meny.

2 Välj headsetet i listan över enheter och tryck på -knappen.

3 Välj [Information] i alternativmenyn.

4 Välj [Av] under [Högkvalitets (HQ)-läge]. 

Använda headsetet när det sitter i laddningsstationen
Placera headsetet i laddningsstationen. Sätt på PS3™-systemet och sedan headsetet.  
Du kan ändra ljudutdataenhet under  (Inställningar)   (Ljudinställningar)  
[Inställningar för ljudutdata].

Tips

 ˎ Högkvalitetsläget (HQ) är bara tillgängligt och användning av headsetet när det sitter i 
laddningsstationen bara möjlig när headsetet är anslutet till PS3™-systemet.

 ˎ När headsetet sitter i laddningsstationen kan det användas även om laddningsstationen inte är 
ansluten till PS3™-systemet.

 ˎ När headsetet sitter i laddningsstationen och är påslaget kan ett meddelande om att 
anslutningen till det trådlösa headsetet är bruten visas. Tryck i så fall på POWER-knappen för 
att återansluta till PS3™-systemet.

Innan du uppsöker service
Läs igenom det här stycket om du har problem med att använda headsetet. Om problemen 
håller i sig bör du besöka eu.playstation.com
Det går inte att sätta på headsetet

 C  Kontrollera att batteriet i headsetet är laddat.
Headsetet reagerar inte. 
Headsetet verkar ha fastnad i ihopkopplingsläget (statusindikatorn blinkar omväxlande 
rött och blått) och går inte att stänga av.

 C  Återställ headsetet genom att trycka med en nål eller annat spetsigt föremål i hålet på 
RESET-knappen i mer än en sekund.

Knappt inget ljud hörs. Headsetet ramlar av örat.
 C  Kontrollera att headsetet sitter korrekt i örat. Mer information finns i stycket “Sätta på sig 

headsetet” i den här bruksanvisningen.
Ljud försvinner i högkvalitetsläget.

 C  Prova att stänga av högkvalitetsläget. En del spel har inte fullt stöd för ljud i 
högkvalitetsläget.

Headsetet fungerar inte med min telefon. Min telefon kan inte hitta headsetet.
 C  Kontrollera att batteriet i headsetet är laddat.
 C  Kontrollera att telefonen har stöd för samma Bluetooth®-profil som headsetet.
 C  Kontrollera att headsetet har kopplats ihop med din telefon. Mer information finns i stycket 

“Registrera (koppla ihop) headsetet med annan Bluetooth®-utrustning” i den här 
bruksanvisningen.

Jag försöker koppla ihop headsetet med min telefon men kan inte ange PIN-kod.
 C  Stäng av telefonen och headsetet och sätt därefter på dem igen. Upprepa 

ihopkopplingsprocessen och ange vid behov [0000] som PIN-kod eller lösennyckel.



Jag hör inte vad andra säger i mitt headset.
 C  Kontrollera att headsetet är på.

Andra hör inte vad jag säger i headsetet.
 C  Kontrollera att headsetet sitter korrekt i örat. Mer information finns i stycket “Sätta på sig 

headsetet” i den här bruksanvisningen.
 C  Kontrollera att mikrofonen är på. Om mikrofonen är av trycker du på MIC MUTING-

knappen för att sätta på den.
 C  Inställningen [Mikrofonnivå] på PS3™-systemet kan vara inställd på [Av]. Kontrollera 

inställningen genom att välja  (Inställningar)   (Tillbehörsinställningar)  
[Inställningar för ljudenhet].

 C  Bluetooth®-anslutningen kan ha brutits. Välj  (Inställningar)   
(Tillbehörsinställningar)  [Hantera Bluetooth®-enheter] och därefter [Trådlöst headset] 
för att kontrollera anslutningsstatus i alternativmenyn.

Tekniska data

Strömförsörjning 3,7 V likström: Inbyggt uppladdningsbart 
litiumjonbatteri

Batterikapacitet 170 mAh

Drifttemperatur 5°C –35°C / 41°F – 95°F

Mått (b/h/d)  
(utan utskjutande delar och öronclip)

Trådlöst headset: Cirka 18,6 × 54,4 × 24,9 mm
Laddningsstation: Cirka 49,0 × 57,4 × 49,0 mm

Vikt Trådlöst headset: Cirka 14 g
Laddningsstation: Cirka 10 g

System för kommunikation Bluetooth® version 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)

Utdata Bluetooth® effektklass 2

Bluetooth®-profiler*1 HSP (Headset Profile) / HFP (Hands Free Profile)

Maximalt avstånd för kommunikation Cirka 10 meter*2

Samtalstid Upp till 6 timmar (i högkvalitetsläge)*3

Vänteläge Cirka 7,5 dagar (180 timmar)*3

Innehåll Trådlöst headset (1) / USB-kabel (1) / Öronclip (1) / 
Laddningsstation (1) / Bruksanvisning (1)

*1 Standardprofiler för Bluetooth® anger syftet med Bluetooth®-kommunikation mellan enheter.
*2 Avståndet kan variera beroende på hinder mellan enheterna, magnetfält kring utrustning som 

mikrovågsugnar, statisk elektricitet, mottagning, luftförhållanden samt operativsystem och mjukvara som 
används. 

*3 Tiden kan variera beroende på laddningsnivå och omgivning.
Utformning och tekniska data kan när som helst ändras utan föregående meddelande.



GARANTI
Produkten omfattas i tolv månader efter köpet av tillverkarens garanti enligt bruksanvisningen 
till PS3™-systemet. För fullständig information hänvisas till bruksanvisningen till PS3™-systemet.

Denna produkt är tillverkad av Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North Road, 
Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, Kina.
Den auktoriserade representanten för EMC och produktsäkerhet i Europa är Sony Computer 
Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.
Distribueras i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

  

När du ser någon av dessa symboler på våra elektriska produkter, batterier eller förpackningar, 
innebär 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.
Den här symbolen kan användas på batterier i kombination med andra kemiska symboler. De 
kemiska symbolerna för kvicksilver (Hg) och bly (Pb) finns med om batteriet innehåller mer än 
0,0005 % kvicksilver eller mer än 0,004 % bly.
Den här produkten innehåller ett batteri som är inbyggt av säkerhets-, prestanda- och 
dataintegritetsskäl. Batteriet ska inte behöva bytas ut under produktens livslängd och bör endast 
tas ut av kunnig servicepersonal. För att garantera rätt avfallsbehandling för batteriet, sortera 
den här produkten som elektriskt avfall.

Uttalande om uppfyllelse av R&TTE-direktivet (direktivet om radio- och 
teleterminalutrustning) 
Härmed intygar Sony Computer Entertainment Inc. att denna produkt* står i överensstämmelse 
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 
1999/5/EG. För ytterligare information, gå in på följande hemsida: 
http://www.eu.playstation.com
* Modellnumret återfinns ovan.
I Norge gäller följande begränsning:
Det är inte tillåtet att använda denna radioutrustning i det geografiska området inom en radie 
om 20 km från centrum av Ny-Ålesund, Svalbard.
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