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VARNING! 
Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder.

Säkerhetsföreskrifter
Läs informationen i den här bruksanvisningen och på förpackningen innan produkten används. 
Läs även instruktionerna till PlayStation®4, PlayStation®3 och PlayStation®Vita. Spara all 
information för framtida referens.

Mer detaljerade instruktioner om hur du använder den här produkten finns på  
eu.playstation.com/support

Säkerhet
 ˎ Observera alla varningar, säkerhetsföreskrifter och instruktioner.

 ˎ KVÄVNINGSRISK – innehåller små delar. Förvara utom räckhåll för små barn.

 ˎ Om du börjar känna dig trött eller om du känner obehag eller får ont i huvudet när du 
använder det trådlösa stereoheadsetet 2.0 ska du genast sluta att använda det. Uppsök läkare 
om symptomen kvarstår.

 ˎ Använd inte det trådlösa stereoheadsetet 2.0 långa stunder i taget. Ta en paus ungefär en 
gång i kvarten.

 ˎ Om headsetet används med för hög volym kan det leda till permanenta hörselskador. Ställ in 
volymen på en säker nivå. Efter ett tag kan en alltför hög ljudnivå börja kännas normal, medan 
den i själva verket kan skada hörseln. Om du upplever tjut i öronen eller att tal från 
omgivningen låter dämpat, 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 nära dig.

 ˎ Om du upplever att headsetet känns irriterande på huden, sluta omedelbart att använda det.

Användande och hantering
 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 partiklar 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 
och bränn det inte.

OBSERVERA:
Denna enhet genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte 
installerats och används i enlighet med tillverkarens anvisningar, förorsaka störningar i 
radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att det inte uppstår störningar för 
någon viss installerad produkt. Om denna enhet skulle förorsaka skadliga störningar i radio- 
eller TV-mottagningen, vilket du kan avgöra genom att stänga av enheten och sedan slå på den 
igen, kan du försöka rätta till problemet med störningar genom att vidta någon av följande 
åtgärder:

 ˋ Vrid eller flytta mottagarantennen.
 ˋ Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
 ˋ Anslut enheten till ett uttag på en annan krets än den krets som mottagaren är ansluten till.
 ˋ Kontakta försäljaren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker som kan ge dig råd.

Det trådlösa stereoheadset 2.0 ger din spelupplevelse dynamiskt ljud. Notera att trådlösa 
produkter kan påverkas av andra trådlösa enheter i närheten. Om ditt trådlösa stereoheadset 
2.0 inte fungerar som det ska, kontakta oss innan du returnerar det till din återförsäljare. För fler 
detaljer, gå till eu.playstation.com/support.



Delnamn och funktioner

Framsida

Mikrofon (inbyggd))
Undvik att lägga hörlurarna i närheten av högtalare 
medan mikrofonen är på, eftersom det kan orsaka 
rundgång.

Huvudband (vikbart)

SOUND-/CHAT-knappen
Anpassa chattvolymen efter ljudet i spelet.

POWER-brytare
Ange ljudläge eller stänga av headsetet.
Lägen:
OFF – stäng av headsetet.
1 – ställa in headsetet på standardläge.
2 – ställa in headsetet på basförstärkningsläge.
Det här läget kan ersättas med ljudlägen från den 
Medföljande headset-appen.

Statusindikator

R-markering

Ansiktsplattor

Ansiktsplattorna kan tas bort och anpassas.



Baksida

VOLYMKNAPPAR +/– 
Justera volymen på 
headsetet.

MUTE-knapp
 ˎ Tryck till kort om du vill stänga av och på MUTE för 
mikrofonen.

 ˎ Tryck in länge om du vill välja medhörningsvolym 
(låg, hög, av). Ett pip anger att du har valt låg 
medhörningsvolym, två korta pip anger hög 
medhörningsvolym och ett långt pip betyder att du 
har stängt av medhörningsfunktionen.

Medhörning är en funktion du kan använda för att 
höra din egen röst i headsetet. Volymen för 
medhörning justeras här, inte på PlayStation®-
systemet eller andra enheter. När MIC MUTE är på 
är medhörning avaktiverat.

VSS-knapp (virtuellt surroundljud)
VSS-effekten (virtuellt surroundljud) är på som 
standard. Håll in i mer än en sekund för att slå på 
eller av VSS.

L-markering



Undersida

USB -port
Ladda headsetet genom att ansluta det till en 
kompatibel USB-enhet.

Ljudingångskontakt
När den medföljande ljudkabeln ansluts till headsetet 
för användning med mobila enheter avaktiveras den 
trådlösa funktionen.

Trådlös adapter

Återställningsknapp

Statusindikator



Första konfiguration

1 Ladda headsetet genom att ansluta det till en USB-port via USB-kabeln.  
Det kan ta upp till 3 timme för headsetet att laddas helt.

2 Sätt i den trådlösa adaptern i USB-porten.

3 Skjut POWER-brytaren till läge ”1” eller ”2”.

Använda headsetet med aktuellt PlayStation®-system
Kompatibelt med version 1.60/4.20 eller senare av PS4™- och PS3™-
systemprogramvaran. Endast ett headset åt gången kan användas ihop med 
PS3™-systemet.
Det går att använda fler än ett headset tillsammans med PS4™-systemet.

Statusvisning
Första gången headsetet ansluts till ett PlayStation®-system, eller när 
inställningarna ändras, visas följande statusinformation i övre högra hörnet 
på skärmen:

Visas när [Ljud till stereoheadset] är inställt till [På] *

Visas när virtuellt surroundljud är aktiverat 

Visar volymnivå

Visas när mikrofonen är avstängd

Visar batterinivå

* Stereoheadsetets ljudförlängning är en systeminställning som reglerar typen av ljudutdata 
för det trådlösa stereoheadsetet. Den är endast tillgänglig när den trådlösa adaptern är 
ansluten.



Val av ljudutdata
Med det trådlösa stereoheadsetet kan du lyssna på ljud från PlayStation®-
systemet, till exempel musik, videor och spel, i VSS (virtuellt surroundljud).

 ˋ Du kan lyssna på både spel- och chattljud samtidigt.  
Använd SOUND- eller CHAT-knappen till att justera balansen mellan spel-  
och chattljud.

 ˋ Du kan ändra headsetets ljudutdata så att du bara hör chattljud.

Om du vill ändra PlayStation®-utljudsignalen på PS3™-systemet och aktivera/
avaktivera VSS-knappen (virtuellt surroundljud) väljer du  (Inställningar)   
(Tillbehörsinställningar)  [Ljud till stereoheadset].

På PS4™-systemet väljer du  (Inställningar)   (Ljud och bildskärm)  
[Inställningar för ljudutdata]  [Utdata till hörlurar].

Ljud till 
stereoheadset 
(PS3™)
Utdata till hörlurar 
(PS4™)

Ljuduppspelning 
från trådlöst 
stereoheadset

VSS-knapp (virtuellt 
surroundljud)

SOUND-/
CHAT-knappen

På Alla ljud Aktiverad Aktiverat

Av Endast chattljud Inaktiverad Inaktiverat

Användning av headsetet med en dator
Du kan använda headsetet med en dator (med Windows® eller Mac OS) som har 
en USB-kontakt. Anslut den trådlösa adaptern till en USB-kontakt på den dator du 
vill använda och slå sedan på headsetet. Om du vill veta mer om hur du använder 
headsetet med Windows® eller Mac OS kan du gå till  
eu.playstation.com/ps3/support.

Tips

 ˎ Headsetet kanske inte fungerar med vissa datorer.

 ˎ VSS-knappen (virtuellt surroundljud) och SOUND-/CHAT-knappen kan bara 
användas när headsetet är anslutet till ett PlayStation®-system.



Använda headsetet med en bärbar enhet
Med den medföljande ljudkabeln kan du ansluta headsetet till hörlursuttaget 
på en bärbar enhet, till exempel PS Vita-systemet, och lyssna och använda 
chattfunktionen.

Tänk på

 ˎ När den medföljande ljudkabeln är ansluten till headsetet går det inte att 
använda VSS-knappen (virtuellt surroundljud) eller SOUND-/CHAT-knappen.

 ˎ Ljudvolymen varierar beroende på vilken bärbar enhet som är ansluten. Justera 
volymen efter den bärbara enheten.

 ˎ Du kan använda den medföljande ljudkabeln till att ansluta headsetet till din 
mobil och lyssna på ljudfiler eller prata i telefon. 

 ˋ Om du inte kan lyssna på ljudfiler med kabeln och din mobil kan du stänga av 
strömmen på headsetet så att funktionen aktiveras. 

 ˋ Det kan krävas en standardljudkabel för stereo (säljs separat) för att lyssna på 
ljudfiler med headsetet. Observera att standardljudkablar inte kan användas 
för röstkommunikation. 

 ˋ Den här produkten är inte kompatibel med alla mobila enheter. 
Vissa funktioner kanske inte fungerar på alla mobila enheter. 



Laddning av headset
När batterinivån är låg blinkar statusindikatorn rött och det hörs ett pip. Ladda 
batteriet genom att ansluta headsetet till en kompatibel USB-enhet, till exempel 
en dator. När batteriet laddas lyser statusindikatorn rött. Statusindikatorn slocknar 
när batteriet är fulladdat.

Tips

 ˎ Du kan kontrollera batterinivån på PlayStation®-systemets skärm.

 ˎ Det kanske inte går att ladda batteriet om USB-enheten eller USB-hubben inte 
har tillräckligt stark ström för att ladda. Försök att ansluta headsetet till någon 
annan USB-enhet eller en annan USB-kontakt på samma enhet.

 ˎ Batteriet tar ungefär 3 timmar att ladda när det är helt urladdat.

 ˎ När batterinivån är låg piper headsetet när det är anslutet och tar emot en 
ljudsignal.

 ˎ Du rekommenderas att ladda batteriet i en temperatur mellan 5 °C och 35 °C. 
Laddning i andra miljöer kan bli mindre effektiv.

 ˎ Om du inte har planerat att använda det trådlösa stereoheadsetet under en 
längre tid rekommenderas du att ladda det helt fullt minst en gång om året för 
att bibehålla batteriets funktionsduglighet.



Statusindikatorvisning

Headset

Indikatorns färg Blinkar Headsetets status

Blått Fast sken Används

En blinkning upprepade 
gånger

Kopplingsläge

Två blinkningar upprepade 
gånger

Standbyläge för anslutning

Rött Fast sken Laddar

Lila Fast sken Mikrofon inaktiverad

Orange Fast sken Systemprogramvaran 
uppdateras

Trådlös adapter

Indikatorns färg Blinkar Headsetets status

Blått Fast sken Används

En upprepad blinkning Kopplingsläge

Två upprepade blinkningar Standbyläge för anslutning

Tillhörande headset-appen
Med den tillhörande headset-appen kan du välja ytterligare ljudlägen för 
headsetet. Det finns flera lägen att välja på, som är optimerade för att förstärka 
olika ljudegenskaper. De här lägena är exklusivt framtagna för användning 
tillsammans med PlayStation®-system.

Vill du använda ett av de ljudlägena ska du hämta den tillhörande headset-appen 
från PlayStation®Store och följa instruktionerna på skärmen.

Så fort det är klart kan du börja använda ett läge du vill ha på headsetet genom 
att skjuta POWER-brytaren till läge 2.



Återställning av headsetet
Om headsetet inte reagerar när du försöker använda det, återställ det på 
följande sätt:

1 Anslut den trådlösa adaptern till ett PlayStation®-system eller en annan 
strömförsörjd USB-port.

Återställningsknapp

2 För in en liten nål eller liknande i återställningshålet i den trådlösa adaptern, 
och tryck in i minst en sekund.

3 På headsetet håller du in MUTE-knappen och VSS-knappen.

4 Medan du håller in MUTE- och VSS-knapparna skjuter du POWER-brytaren till 
läge 1 eller 2.



Tekniska data

Strömförsörjning 3,7 V likström: Inbyggt uppladdningsbart 
litiumjonbatteri

Batterikapacitet 570 mAh

Drifttemperatur 5–35 °C

Mått (b/h/d) Trådlöst stereoheadset 2.0:  
ca 178,3 x 191,5 x 48 mm

Trådlös adapter:  
ca 17,4 x 8,4 x 36,1 mm

Vikt Trådlöst stereoheadset 2.0:  
ca 295,4 g  
Trådlös adapter: ca 5,3 g 

System för kommunikation 2,4 GHz RF

Maximalt avstånd för kommunikation Cirka 12 meter*1

Användningstid vid full laddning 8,0 timmar med medelhög volym inställd*2

Innehåll Trådlöst stereoheadset 2.0 (1)

Trådlös adapter (1)

Fodral (1)

Ljudkabel 3,5 mm (1)

USB-kabel (1)

Broschyrer (1 uppsättning)

*1 Det faktiska kommunikationsavståndet varierar beroende på faktorer som hinder mellan 
headsetet och den trådlösa adaptern, magnetfält från elektroniska produkter (till exempel 
mikrovågsugnar), statisk elektricitet, antennfunktion samt operativsystem och använda 
mjukvaruapplikationer. Mottagningen kan störas beroende på användningsmiljön.

*2 Faktisk användningstid varierar beroende på faktorer som batterinivå och rumstemperatur.

Utformning och tekniska data kan när som helst ändras utan föregående meddelande.

Kommersiell användning eller uthyrning av den här produkten är förbjuden.
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