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Kulak-içi kulaklık seti Kullanma Kılavuzu
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Önlemler
Bu ürünü kullanmadan önce, bu kılavuzu dikkatle okuyun ve gelecekte danışmak için saklayın. Ayrıca 
PlayStation®Vita sisteminin kılavuzunu da okuyun.  

Güvenlik
 ˎ Bu ürünü otomobil kullanırken, bisiklete binerken ya da tam dikkat isteyen herhangi bir faaliyet halindeyken 
kullanmayın. Aksi durum kaza ve yaralanmalara neden olabilir. 

 ˎ Bu ürünü küçük çocuklardan uzak tutun. Çocuklar küçük parçaları yutabilir ve bu da yaralanmaya 
neden olabilir. 

Kullanma ve çalıştırma
 ˎ Eğer bu ürün kulaklarınıza rahatsızlık verirse, kullanmayı derhal bırakın. 
 ˎ Ürünü yüksek ısıya, neme ya da doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. 
 ˎ Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. 
 ˎ Ürünün üzerine herhangi bir şey koymayın. 
 ˎ Kabloyu bükmeyin ya da güç kullanarak çekmeyin. 
 ˎ Ürünü fırlatmayın ya da yere düşürmeyin, yahut kuvvetli fiziksel darbeye maruz bırakmayın. 
 ˎ Ürünü asla sökmeyin ya da modifiye etmeyin. 
 ˎ Ürünün dışının yıpranmasını ya da renginin atmasını önlemeye katkıda bulunmak için aşağıdaki 
talimatları uygulayın. 

 ˋ Yumuşak, kuru bir bezle silin. 
 ˋ Ürünün dışına uzun bir süre boyunca lastik ya da sentetik bir madde koymayın. 
 ˋ Çözücü maddeleri ve diğer kimyasalları kullanmayın. Sistemi silmek için kimyasal işlemden geçmiş bir 

temizlik bezi kullanmayın.
 ˎ Kulaklıkları temizlemek için, bunları kulaklık setinden çıkarın ve yumuşak bir sabunla elde yıkayın.  
Temizliğin ardından, kullanmadan önce kulaklıkları iyice kurulayın. 

Kulaklıkların değiştirilmesi
Kulaklık setinin içinde orta büyüklükte kulaklıklar bulunmaktadır. Eğer kulaklıklar kulağınıza 
uymazsa, bunları ürünle birlikte gelen küçük ya da büyük kulaklıklarla değiştirin. Kulaklıkları 
çıkarmak için çevirip çekin (Şekil ).

İpucu

Kulaklıkları takarken, kullanım esnasında gevşemelerini önlemek için sağlam olarak sabitleyin. 

Kulak-içi kulaklık seti nasıl kullanılır
Kulak-içi kulaklık setini PS Vita sistemine Şekil ’de görüldüğü gibi bağlayın.  
Mikrofonu kullanmadığınız zaman, MIC MUTE’yi ON (çalışır) pozisyonuna getirin.

İpucu

Mikrofonun yazılımla nasıl kullanılacağına dair bilgi için, yazılımla birlikte verilen 
kılavuza başvurun. 

Kulaklık jakına

MIC MUTE anahtarı

Mikrofon



Teknik Özellikler
Kablo 1,2 m
Jak 4-kutuplu altın-kaplama mini jak 
Ağırlık Yaklaşık 15 g (kablo dahil)
Çalıştırma ortam ısısı 5°C - 35°C

Mikrofon Tür Elektret kondensör türü

Yönsel özelliği Çokyönlü
Girdi hassasiyeti –42 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Kulaklıklar Tür Dinamik stil

Sürücü birimi 10 mm çap
Maksimum güç girişi 60 mW*
Öz direnç 16 Ω
Hassasiyet 99 dB/mW
Frekans yanıtı 20 Hz-20 kHz

* Bu IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) standardı çerçevesinde ölçülen değerdir.

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilirler. 

GARANTİ
Bu ürün satın alındığı tarihten itibaren 12 ay boyunca üretici garantisi kapsamındadır. Ayrıntılar için lütfen 
PS Vita paketiyle birlikte gelen garanti belgesine başvurun. 

Bu ürünün üreticisi: Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.
EMC ve ürün güvenliği için Avrupa Yetkili Temsilcisi: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 
Stuttgart, Germany.
Avrupa Dağıtımcısı: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, 
W1F 7LP, United Kingdom.
Bu ürün ulusal ihracat kontrol yönetmeliklerinin kapsamına girebilir. Söz konusu yönetmeliklerin 
hükümlerine ve herhangi bir yargı alanı dahilinde bu ürünle bağlantılı olan tüm ilgili kanunlara tamamıyla 
uymak zorundasınız. 

 
Elektrikli ürünlerimiz, pillerimiz veya paketlerimiz üzerinde bu iki simgeden birinin bulunması, Avrupa’da söz 
konusu elektrikli ürünün veya pilin genel ev atığı sistemine atılmaması gerektiği anlamına gelir. Ürünü veya pili 
doğru şekilde imha etmek için, lütfen bunları yürürlükteki elektrikli ürün/pil atığı yasalarına ve gerekliliklerine 
uygun şekilde atın. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli malzemelerin işlenmesi ve atılması 
konusundaki çevre koruma standartlarının geliştirilmesine yardımcı olursunuz.
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