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Önlemler
Bu ürünü kullanmadan önce bu el kitabını dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride kullanmak üzere saklayın. 
Ayrıca PlayStation®3 sistemi için yönergeleri okuyun.

Güvenlik
 ˎ Tüm uyarılara, önlemlere ve yönergelere uyun.
 ˎ BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. Küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Kullanım şartları
 ˎ Kulaklığın yüksek seste kullanılması kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Sesi normal seviyeye ayarlayın. 
Gittikçe artan yüksek ses normal gibi duyulabilir ama aslında işitme duyunuza zarar verebilir. Kulaklarınızda 
çınlama veya konuşmanızda bozukluk olması durumunda kulaklığı kullanmayın ve kulaklarınızı kontrol 
ettirin. Yüksek sesi takiben işitme duyunuz etkilenebilir. İşitme duyunuzu korumak için: 

 ˋ Kulaklığı yüksek seste kullanma süresini sınırlandırın.
 ˋ Gürültülü ortamların sesini engellemek amacıyla sesi yükseltmekten kaçının.
 ˋ Yakınınızdaki kişilerin konuşmasını duyamıyorsanız sesi kısın.

 ˎ Kulaklığı yüksek ısıya, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
 ˎ Kulaklığın üzerine ağır nesneler koymayın.
 ˎ Kulaklığın içine sıvı veya küçük parçaların girmesine izin vermeyin.
 ˎ Kulaklığı atmayın ya da düşürmeyin veya güçlü fiziksel darbeye maruz bırakmayın.
 ˎ Kulaklığın dış yüzeyini uzun süreli olarak kauçuk veya vinil maddelerle temas ettirmeyin.
 ˎ Kulaklığı temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Çözücüler veya diğer kimyasalları kullanmayın. 
Kimyasal işlemden geçirilmiş temizleme bezi ile silmeyin. 

 ˎ İç bileşenlerin zarar görmesine veya yaralanmanıza neden olabileceği için kulaklığı sökmeyin ya da içine hiçbir 
şey sokmayın.

 ˎ Benzin/yakıt istasyonları, hastaneler, maden ocakları, potansiyel olarak patlayıcı atmosferler veya uçak gibi 
elektrikli bir cihazın veya radyo ürününün kapalı olması gereken belirli alanlarda tüm tabela ve yönergelere uyun.

 ˎ Doğru kullanılmaması durumunda bu cihazdaki pil yangın veya kimyasal yanık riski oluşturabilir. Sökmeyin, 
60°C / 140°F’den fazla ısıtmayın veya yakmayın. 

PS3™ sistemiyle kaydetme (eşleştirme)
USB kablosunu kullanarak kulaklığı PS3™ sistemine bağladığınızda eşleştirme işlemi otomatik 
olarak tamamlanacaktır. Kulaklığın üzerindeki durum göstergesi, kulaklık ve PS3™ sisteminin 
eşleştiğini belirtmek üzere yaklaşık iki saniye boyunca aralıksız mor renkte yanar. Cihazlar 
eşleştikten sonra, PS3™ sistemi üzerinde  (Settings) (Ayarlar)   (Accessory Settings) 
(Aksesuar Ayarları)  [Manage Bluetooth® Devices] [Bluetooth® Cihazları Yönetimi] öğesini 
seçtiğinizde cihaz adını gösteren [Wireless Headset] [Kablosuz Kulaklık] yazısı kaybolacaktır.

Not
PS3™ sistemi ile kulaklığı kullanmak için, sistem yazılımı sürüm 3.50 veya üstü olmalıdır. 
Sistem yazılımı sürümünü  (Settings) (Ayarlar)   (System Settings) (Sistem Ayarları) 

 [System Information] [Sistem Bilgileri] öğesini seçerek kontrol edebilirsiniz. 



USB kablosu (birlikte verilen)

İpuçları

 ˎ Kulaklığı birlikte verilen şarj istasyonuna bağlıyken de eşleştirebilirsiniz.

USB kablosu (birlikte verilen)

PS3™ sistemine

 ˎ PS3™ sistemi ile kulaklık eşleştiğinde,  (Settings) (Ayarlar)   (Accessory Settings) 
(Aksesuar Ayarları)  [Audio Device Settings] [Ses Cihazı Ayarları] altındaki [Mikrofon 
Seviyesi] ayarlarından yalnızca [3] veya [Off] [Kapalı] öğesini seçebilirsiniz.

Kulaklığı diğer Bluetooth® Cihazları ile kaydetme (eşleştirme)
Kulaklığı PS3™ sistemi dışında en fazla yedi Bluetooth® cihazıyla eşleştirebilirsiniz.
Bluetooth® cihazını kullanma hakkında bilgi için, cihaz ile birlikte verilen yönergelere bakın.
Kulaklığı Bluetooth® cep telefonu ile kaydetme (eşleştirme)
Kulaklığı Bluetooth® cep telefonu ile eşleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.
1 Cep telefonunu açın.

2 Durum göstergesi kulaklığın eşleşme modunda olduğunu belirtecek şekilde sırasıyla 
kırmızı ve mavi renkte yanıp sönene kadar kulaklık üzerindeki POWER butonunu  
basılı tutun.

3 Cep telefonunda Bluetooth® bağlantısını başlatın.
Ayrıntılar için, cep telefonu ile birlikte verilen yönergelere bakın.
Cihaz sizden PIN kodu veya şifre isterse [0000] girin.
Kulaklık, Bluetooth® cihaz üzerinde [Kablosuz Kulaklık] olarak görüntülenir. 
Görüntülenmemesi durumunda, adım 1’den başlayarak cihazları tekrar eşleştirmeyi deneyin.
Çağrıları cevaplama amacıyla kulaklığın kullanımı hakkında ayrıntılar için “Kulaklığı kullanma” 
bölümüne bakın.

İpuçları

 ˎ Bu ürünün tüm Bluetooth® uyumlu cihazlarla eşleşebileceği garanti edilemez.  
Kulaklık ile eşleşebilmesi için Bluetooth® cihazının kulaklık ile aynı Bluetooth® profilini 
desteklemesi gerekir.

 ˎ Kulaklığı PS3™ sisteminden başka bir Bluetooth® cihazı ile eşleştirmek için USB kablosu 
kullanamazsınız.



Bluetooth® bağlantıları için öncelik ayarları
Kulaklığı açtığınızda otomatik olarak eşleştirildiği PS3™ sistemini arayacak ve bu sisteme 
bağlanacaktır.

Kulaklık açıldıktan sonra ve PS3™ sistemine bağlanmadan önce üzerindeki telefon butonuna 
basarsanız, kulaklık daha önce bağlantı kurduğu Bluetooth® cihazını (PS3™ sistemi dışındaki) 
arayacak ve bağlanacaktır. 

İpucu

Kulaklık eşleştiği PS3™ sistemine bağlanamazsa, kulaklığın PS3™ sistemini yeniden aramasını 
sağlamak için POWER butonuna basın.

Kulaklığı şarj etme
Kulaklığı, USB kablosunu veya şarj istasyonunu kullanarak desteklediği USB cihazına bağlama 
yoluyla şarj edebilirsiniz.
Kalan pil şarjını kontrol etme
Kulaklık açıkken iki kere POWER butonuna basarsanız, durum göstergesi sürekli kırmızı 
olarak yanıp söner. Kalan pil şarjı miktarını durum göstergesinin yanıp sönme sayısı ile 
kontrol edebilirsiniz.

Gösterge (kırmızı) Kalan pil şarjı

Üç kere yanıp sönerse: Dolu
İki kere yanıp sönerse: Orta
Bir kere kısa süreli ve sonra bir 
kere uzun yanıp sönerse: Düşük (şarj edilmesi gerekir)

İpuçları

 ˎ USB kablosu bağlı iken kulaklık açılamaz. Kulaklık şarj istasyonu kullanılarak bağlı olduğunda, 
kulaklığı açmak için yaklaşık bir saniye boyunca POWER butonunu basılı tutun.

 ˎ Pil şarjı tamamen bittikten sonra başlandığında şarj etme işlemi yaklaşık 3 saat sürer.
 ˎ Kullanım sırasında, kalan pil şarjı düşük konuma geldiğinde kulaklık bip sesi çıkaracaktır.
 ˎ Pili, sıcaklığı 10°C – 30°C (50°F –  86°F) arasında olan bir ortamda şarj edin. Diğer ortamlarda 
şarj edildiğinde, şarj etme işlemi yeteri kadar etkili olmayabilir.

 ˎ Kablosuz kulaklığı uzun bir süre boyunca kullanmayı düşünmüyorsanız, pilin işlevselliğini 
kaybetmemesini sağlamak üzere yılda en az bir kere şarj etmeniz tavsiye edilir.



Kulaklığı kullanma

İşlev Kullanım ve durum

Kulaklığı açma

POWER butonunu bir saniyeden daha uzun bir süre 
boyunca basılı tutun.
Kulaklık bip sesi çıkarır ve durum göstergesi mavi renkte 
yanıp söner.
Kulaklık daha sonra eşleştiği PS3™ sistemine bağlanacaktır.

Kulaklık ile eşleştirilen cep 
telefonuna bağlanma Kulaklığı açın ve telefon butonuna basın.

Kulaklığı kapatma
POWER butonunu bir saniyeden daha uzun bir süre 
boyunca basılı tutun.
Kulaklık bip sesi çıkarır ve durum göstergesi iki saniye 
boyunca mavi olarak yanıp söner ve durur.

Mikrofonu açma ve kapatma
Kısa bir süre MIC MUTING butonuna basın.
Mikrofon aktif kullanımda olmadığında durum göstergesi 
mor olarak yanıp söner.

Sesi ayarlama Ses + veya ses – butonuna basın.

Kulaklığı sıfırlama
RESET butonu deliğine iğne veya benzer bir nesne sokun 
ve bir saniyeden daha uzun bir süre itin.
Bu işlem kulaklığın yeniden başlamasını sağlar. Kullanıcı 
ayarları ve eşleşme bilgileri kaybolmaz.

Varsayılan ayarları geri yükleme

Kulaklık kapalıyken telefon butonunu, MIC MUTING 
butonunu ve POWER butonunu beş saniyeden daha uzun 
süre basılı tutun.
Durum göstergesi mor olarak yanıp söner.
Varsayılan fabrika ayarları (ses gibi) kulaklığa geri 
yüklenmiştir. Tüm eşleşme bilgileri silinmiştir.

Kulaklık bir cep 
telefonuna bağlı 
olduğunda

Cep telefonunun 
durumu Kullanım

Çağrı yanıtlama
Alma

Telefon butonuna kısa süreli basın.

Çağrı reddetme Telefon butonunu bir saniyeden daha uzun 
süre basılı tutun.

Çağrı sonlandırma

Çağrı sırasında

Telefon butonuna kısa süreli basın.
Bir çağrıyı kulaklıktan 
telefona aktarma/Bir 
çağrıyı telefondan 
kulaklığa aktarma

Telefon butonunu bir saniyeden daha uzun 
süre basılı tutun.

Bir numarayı tekrar 
arama Bekleme modunda Telefon butonuna iki kere kısa süreli basın.



İpuçları

 ˎ Kulaklığı kullanırken USB kablosunun bağlantısını kesin.
 ˎ USB kablosu bağlı iken kulaklık açılamaz. Şarj istasyonunu kullanarak bağlı olduğunda 
kulaklığı açabilirsiniz.

 ˎ Cep telefonu özelliklerini kullanabilmek için ilk önce kulaklığı Bluetooth® bağlantısını 
destekleyen bir cep telefonu ile eşleştirmeniz gerekir.

 ˎ Kulaklık PS3™ sistemi ile eşleştikten sonra, kulaklığı veya PS3™ sistemini kapatmadığınız 
müddetçe eşleşme iptal edilmeyecektir. 

Durum göstergesi gösterimi

Gösterge rengi Yanıp sönme örneği Kulaklık durumu

Kırmızı ve Mavi

Sırayla ve hızlı yanıp sönme Eşleşme modunda

Sırayla ve yavaş yanıp sönme

Bir kere mavi, bir kere kırmızı:  
Şarj istasyonuna takılıyken bağlı 
(kullanılmıyor)*
İki kere mavi, bir kere kırmızı:  
Şarj istasyonuna takılıyken bağlı 
(kullanımda)*

Mavi

Yanıp sönme Bluetooth® tarafından desteklenen 
cihaza bağlı

Hızlı yanıp sönme Bağlantı için bekliyor
Bir kere tekrarlayarak ve yavaş  
yanıp sönme Bağlı (kullanılmıyor)

İki kere tekrarlayarak ve yavaş  
yanıp sönme Bağlı (kullanılıyor)

İki kere tekrarlayarak yanıp sönme PS3™ sistemine bağlı
Beş kere tekrarlayarak yanıp sönme Çağrı alma

Kırmızı
Sürekli Pili şarj etme
Yanıp sönme Eşleşmedi

Mor
Bir kere tekrarlayarak yanıp sönme Eşleşme tamamlandı
İki kere tekrarlayarak yanıp sönme Mikrofon kapalı

* Şarj istasyonu, USB kablosu aracılığıyla PS3™ sistemine bağlıdır.



Kulaklığı takma

1 Kulak klipsini kablosuz kulaklığa takın.

Sağ kulağa takmak için Sol kulağa takmak için

2 Kulak klipsini dikkatli bir şekilde iterek açın. Kulak klipsi açık haldeyken kulağınızın 
arkasına kaydırın.

PS3™ sistemi için kulaklık özellikleri

Durum ekranı
Kulaklık PS3™ sistemine bağlı iken herhangi bir butonuna bastığınızda, kulaklık hakkında 
bilgiler (geçerli durum dahil) PS3™ sistemi XMB

™
 (XrossMediaBar) ekranının sağ üst  

köşesinde görüntülenecektir. 

(1) Geçerli hoparlör sesini gösterir

(2)
 

Mikrofon sesini kapatma işlevinin açık veya 
kapalı olduğunu gösterir

(3) 
Yüksek Kalite (HQ) modunun açık olduğunu 
gösterir

(4) Kulaklıkta ne kadar pil şarjı kaldığını gösterir

Yüksek Kalite (HQ) modu
Kulaklığın HQ modu, PS3™ sistemi ile geniş bantlı kablosuz ses iletişimi sağlar.
HQ modunun kullanımı radyo frekansı girişimlerinin daha iyi şekilde engellenmesini sağlar.
Kulaklığı PS3™ sistemi ile ilk kez eşleştirdiğinizde HQ modu varsayılan olarak açıktır.
HQ modunu kapatmak için aşağıdaki adımları uygulayın:



1 PS3™ sisteminizin XMB™ menüsünden,  (Settings) (Ayarlar)   (Accessory 
Settings) (Aksesuar Ayarları)  [Manage Bluetooth® Devices] [Bluetooth® Cihazları 
Yönetimi] seçeneğini belirleyin.

2 Kayıtlı cihazlar listesinden kulaklığı seçin ve  butonuna basın.

3 Seçenekler menüsünden [Information] [Bilgiler] öğesini seçin.

4 [High Quality (HQ) mode] [Yüksek Kalite (HQ) modu] altındaki [Off] [Kapalı]  
seçeneğini belirleyin. 

Şarj istasyonunda takılıyken kulaklığı kullanma
Kulaklığı şarj istasyonuna takın. PS3™ sistemini ve ardından kulaklığı açın. Ses çıkış cihazını  
(Settings) (Ayarlar)   (Sound Settings) (Ses Ayarları)  [Audio Output Settings] [Ses Çıkış 
Ayarları] altındaki seçeneklerden değiştirebilirsiniz.

İpuçları

 ˎ Şarj istasyonundayken Yüksek Kalite (HQ) modu ve kulaklığın kullanımı ancak kulaklık PS3™ 
sistemine bağlı olduğunda mümkündür.

 ˎ Kulaklık şarj istasyonuna takılı olduğunda, şarj istasyonu PS3™ sistemine bağlı olmasa bile 
kulaklığı kullanabilirsiniz.

 ˎ Kulaklık açık olarak şarj istasyonuna takıldığında “Wireless headset has been disconnected.” 
(Kablosuz kulaklık bağlantısı kesildi.) iletisi görüntülenecektir. Bu durumda PS3™ sistemini 
yeniden bağlamak için kısa süreli olarak POWER butonuna basın.

Servis talep etmeden önce
Kulaklığı kullanmada zorluk yaşıyorsanız bu bölüme göz atın. Sorun devam ederse eu.
playstation.com adresini ziyaret edin.
Kulaklık açılmıyor.

 C  Kulaklığın şarjının dolu olduğunu kontrol edin.
Kulaklık yanıt vermiyor. 
Kulaklık eşleşme modunda takılmış gibi görünüyor (durum göstergesi sırasıyla kırmızı ve 
mavi olarak yanıp sönüyor) ve kapatılamıyor.

 C  RESET butonu deliğine iğne veya benzer bir nesne sokup bir saniyeden daha uzun süre 
iterek kulaklığı sıfırlayın.

Ses zorlukla duyuluyor. Kulaklık kulağımdan düşüyor.
 C  Kulaklığın kulağınıza düzgün bir şekilde yerleştiğini kontrol edin. Ayrıntılar için bu el 

kitabındaki “Kulaklığı takma” bölümüne bakın.
HQ modunda ses atlaması oluyor.

 C  HQ modunu kapatmayı deneyin. Bazı oyunlar HQ modunda tam ses sağlayamayabilir.
Kulaklık telefonumla çalışmıyor. Telefonum kulaklığın konumunu saptayamıyor.

 C  Kulaklığın şarj edilmiş olduğunu kontrol edin.
 C  Telefonunuzun kulaklık tarafından desteklenen Bluetooth® profilini desteklediğini doğrulayın.
 C  Kulaklığın telefonunuzla eşleştiğini kontrol edin. Ayrıntılar için bu el kitabındaki “Kulaklığı 

diğer Bluetooth® cihazlarıyla kaydetme (eşleştirme)” bölümüne bakın.
Kulaklığı telefonumla eşleştirmeye çalışıyorum ama PIN kodunu giremiyorum.

 C  Telefonunuzu ve kulaklığı kapatın ve yeniden açın. Eşleştirme işlemini tekrar edin. Gerekirse 
PIN kodu veya şifre olarak [0000] girin.



Kulaklığımdan diğer kişileri duyamıyorum.
 C  Kulaklığın açık olduğunu kontrol edin.

Kulaklık aracılığıyla diğer kişiler beni duyamıyor.
 C  Kulaklığın kulağınıza düzgün bir şekilde yerleştiğini kontrol edin. Ayrıntılar için bu el 

kitabındaki “Kulaklığı takma” bölümüne bakın.
 C  Mikrofonun açık olduğunu kontrol edin. Mikrofon kapalıysa, açmak için MIC MUTING 

butonuna basın.
 C  PS3™ sistemindeki [Mikrofon Seviyesi] ayarı [Kapalı] olarak ayarlanmış olabilir. 

 (Ayarlar)   (Aksesuar Ayarları)  [Ses Cihazı Ayarları] öğesini seçerek ayarı 
kontrol edin.

 C  Bluetooth® bağlantısı kesilmiş olabilir.  (Ayarlar)   (Aksesuar Ayarları)  
[Bluetooth® Cihazları Yönetimi] seçeneğini belirleyin ve seçenekler menüsünü kullanarak 
bağlantı durumunu kontrol etmek için [Kablosuz Kulaklık] öğesini seçin.

Teknik Özellikler

Güç kaynağı DC 3.7 V: Yerleşik lityum-iyon yeniden şarj 
edilebilir pil

Pil kapasitesi 170 mAh

Çalıştırma ortamı sıcaklığı 5°C - 35°C / 41°F - 95°F

Boyutlar (g/y/d)  
(projeksiyon parçaları ve kulak  
klipsi hariç)

Kablosuz Kulaklık: Yaklaşık 18,6 × 54,4 × 24,9 mm 
(0,7 × 2,1 × 1,0 inç)
İstasyon: Yaklaşık 49,0 × 57,4 × 49,0 mm  
(2,0 × 2,3 × 2,0 inç)

Ağırlık Kablosuz Kulaklık: Yaklaşık 14 g (0,5 oz)
İstasyon: Yaklaşık 10 g (0,3 oz)

İletişim sistemi Bluetooth® Specification sürüm 2.0 + EDR
(Enhanced Data Rate)

Çıkış Bluetooth® Specification Güç Sınıfı 2

Bluetooth® profilleri*1 HSP (Kulaklık Profili) / HFP (Eller Serbest Profili)

Maksimum iletişim aralığı Yaklaşık 10 m (33 ft)*2

Konuşma süresi 6 saate kadar (HQ modu)*3

Bekleme süresi Yaklaşık 7,5 gün (180 saat)*3

İçindekiler Kablosuz Kulaklık (1) / USB kablosu (1) / Kulak 
klipsi (1) /Şarj İstasyonu (1) / Yönerge el kitabı (1)

*1 Bluetooth® standart profilleri cihazlar arasındaki Bluetooth® iletişim amacını gösterir.
*2 Gerçek aralık, cihazlar arasındaki engeller, mikrodalga fırın, statik elektrik, alım hassaslığı, anten performansı 

ve işletim sistemleri gibi cihaz etrafındaki manyetik alanlar ve kullanımda olan yazılım uygulamaları gibi 
faktörlere göre değişiklik gösterir. 

*3 Gerçek süre, şarj etme durumu veya dış çevre gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.
Tasarım ve teknik veriler haber verilmeksizin değiştirilebilir.



GARANTİ
Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 12 ay süreyle, PS3™ sistem el kitabında belirtilen üretici 
garantisi kapsamındadır. Tüm ayrıntılar için lütfen PS3™ sistem el kitabına bakın.

Bu ürünün üretici firması Weifang Goertek Electronics Co., Ltd. ’dir, Dongfang North Road, 
Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China. 
Avrupa’daki EMC ve ürün güvenliği için Yetkili Temsilci: Sony Computer Entertainment Europe 
Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Birleşik Krallık.
Avrupa’da dağıtım yapan: Sony Computer Entertainment Europe Ltd,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Birleşik Krallık.
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