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Önlemler
Bu ürünü kullanmadan önce bu yönerge el kitabındaki ve kutudaki bilgiyi dikkatlice 
okuyun. PlayStation®3 sistemi için olan yönergeleri de okuyun. İleride başvurmak için 
tüm belgeleri saklayın.

Güvenlik
 ˎ Tüm uyarıları, önlemleri ve yönergeleri gözlemleyin.
 ˎ BOĞULMA TEHLİKESİ - Küçük parçalar içerir. Çocukların ulaşamayacağı yerde 
bulundurun.

Kullanım ve işletim
 ˎ Kablosuz stereo kulaklığı kullanırken yorulursanız ya da başınızda rahatsızlık veya 
ağrı hissederseniz, derhal sistemi kullanmayı bırakın. Durum devam ederse, bir 
doktora danışın.

 ˎ Kablosuz stereo kulaklığın titreşim işlevi, yaraları ağırlaştırabilir. Başınızda herhangi 
bir rahatsızlık varsa ya da başınızdaki kemikler, eklemler ya da kaslarda herhangi bir 
yaralanma varsa, titreşim işlevini kullanmayın.

 ˎ Kablosuz stereo kulaklığı uzun süre kullanmayın. Her 30 dakikada bir mola verin.
 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 Kulaklığın cildinizi rahatsız ettiğini hissederseniz kullanmayı derhal bırakın.
 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 F’den fazla ısıtmayın veya yakmayın.



NOT:
Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve yönergelere uygun 
olarak kurulmamış ve kullanılmamışsa radyo iletişimine zararlı müdahaleye neden 
olabilir. Ancak söz konusu müdahalenin belirli bir kurulumda meydana 
gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu cihaz, cihazı kapatıp açarak saptanabilecek, 
televizyon ve radyo yayınlarının alınmasına zararlı müdahalede bulunursa kullanıcı şu 
önlemlerden bir ya da birkaçıyla müdahaleyi düzeltmeyi deneyebilir:

 ˋ Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
 ˋ Cihazla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
 ˋ Cihazı alıcının bağlı olduğu prizden farklı bir prize takın.
 ˋ Yardım için satıcıya ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Parça adları ve işlevleri

ÖN

Kulaklık tacı
Kafanıza uygun hale getirmek için 
kulaklık tacını kaydırın.

VSS ON/OFF (Sanal Surround Ses 
AÇIK/KAPALI) düğmesi
Bir saniyeden uzun basılı tutun: sanal
surround ses efektini açar ve kapatır. 
Varsayılan olarak VSS açıktır.

MIXER kaydırma anahtarı
Sohbet ve oyun sesi düzeyini ayarlar.

POWER anahtarı

Durum göstergesi

L işareti

Mikrofon
Yankıyı (uğultu) önlemek için, sağ 
hoparlörü sol taraftaki mikrofondan 
uzak tutun.



ARKA

BassImpact™ kaydırma anahtarı
BassImpact™, düşük frekanslı bas sesleri 
kulaklık yastıklarının etrafında titreşime 
dönüştürür. BassImpact™ özelliğini 
tamamen kapatmak için, BassImpact™ 
kaydırma anahtarını klik sesi duyana dek 
OFF konumuna doğru kaydırın.

VOLUME kaydırma anahtarı
Kulaklığın ses düzeyini ayarlar.

MIC MUTE düğmesi
 ˎ MIC MUTE (mikrofon sessiz) 
özelliğini açmak ve kapatmak için 
basın.

 ˎ Bip sesi duyana dek MIC MUTE 
düğmesini basılı tutun: yan ton 
düzeyini yüksek ve orta ya da kapalı 
arasında değiştirin.

  Yan ton, kulaklıktan kendi sesinizi 
duymanızı sağlayan bir özelliktir. Bu 
modeli kullanırken, yan ton düzeyini 
PS3™ sisteminin ekranından 
ayarlayamazsınız. 
MIC MUTE (mikrofon sessiz) açık 
olduğunda, yan ton kapatılır.

MODE düğmesi

R işareti

ALT

USB konektörü
Kulaklığı şarj etmek için desteklenen bir 
USB aygıta takın. (A Tipi - mini-B USB 
kablosu ayrı satılır.)

Ses giriş/çıkış jakı
Birlikte verilen ses kablosu kulaklığı 
mobil aygıtlarla kullanmak için 
takıldığında, kablosuz işlevi kapatılır.



Kablosuz adaptör

IN (ses giriş) jakı

Sıfırla düğmesi

Durum göstergesi

Kulaklığı PS3™ sistemle kullanmak

Sürüm 4.20 ya da daha üstü sistem yazılımı PS3™ sistemle uyumludur. 
PS3™ sistemle tek seferde yalnızca bir kulaklık kullanılabilir.

1 Kablosuz adaptörü USB konektöre takın.

2 Kulaklık üzerindeki POWER anahtarını ON konumuna kaydırın.

Durum ekranı
Kulaklık, PS3™ sistemle kullanıldığında ekranın sağ üst köşesinde şu 
durum bilgileri görüntülenir:

[Stereo Headset Audio Extension] ([Stereo Kulaklık Ses Çıkışı]) 
[On] ([Açık]) olarak ayarlandığında görüntülenir *

Virtual Surround etkinleştirildiğinde görüntülenir 

Ses düzeyini gösterir

Mikrofon kapatıldığında görüntülenir

Pil şarj düzeyini gösterir

* Stereo Kulaklık Ses Çıkışı, kablosuz stereo kulaklığa giden ses türünü kontrol eden 
bir sistem ayarıdır. Sadece kablosuz adaptör takılıyken kullanılabilir.



Ses Çıkış Seçimi
Kablosuz stereo kulaklığı kullanarak, PS3™ sisteminde müzik dahil sesleri, 
videoları ve oyunları Sanal Surround Ses ile dinleyebilirsiniz.

 ˋ Aynı anda hem oyun seslerini hem de sohbet seslerini dinleyebilirsiniz. 
MIXER kaydırma anahtarını kullanarak oyun sesi ile sohbet sesinin 
karşılıklı düzeyini ayarların.

 ˋ Kulaklığa giden sesi değiştirerek sadece sohbet sesini duyabilirsiniz.

Ses çıkışını değiştirmek, VSS ON/OFF (Sanal Surround Ses AÇIK/
KAPALI) düğmesini ve MIXER kaydırma anahtarını etkinleştirmek/devre 
dışı bırakmak için  (Settings) (Ayarlar)   (Accessory Settings) 
(Aksesuar Ayarları)  (Stereo Headset Audio Extension) (Stereo 
Kulaklık Ses Çıkışı) öğesini seçin.

Stereo Headset 
Audio 
Extension 
(Stereo 
Kulaklık Ses 
Çıkışı)

Kablosuz 
stereo 
kulaklığın Ses 
Çıkışı

VSS ON/OFF 
(Sanal 
Surround Ses 
AÇIK/KAPALI) 
düğmesi

MIXER 
kaydırma 
anahtarı

Açık Tüm sesler Devrede Devrede

Kapalı Yalnızca sohbet 
sesleri Devre dışı Devre dışı

TV sesini kablosuz dinlemek
Kulaklığı kullanarak TV’nizden gelen sesi kablosuz dinleyebilirsiniz. Ses 
kablosunu (bu ürünle birlikte verilir) kullanarak TV’nizin ses çıkışını 
(kulaklık jakı) ve kablosuz adaptörü bağlarsanız, ses değiştirilir.

Ses kablosu



İpuçları
 ˎ Kulaklık, kulaklık jakı olan her televizyonla veya monitörle kullanılabilir.
 ˎ Birlikte verilen ses kablosu kablosuz adaptöre takıldığında, USB ses 
kaynağından ses çıkışı gerçekleşmez. USB ses kaynağından ses duymak 
istediğinizde, ses kablosunu kablosuz adaptörden çıkarın.

 ˎ Kablosuz adaptör PS3™ sisteminin veya televizyonun USB konektörü 
(varsa) gibi güç aktaran bir USB konektöre takılmalıdır.

Kulaklığı PC ile kullanma

Kulaklığı USB konektör bulunan bir PC (Windows® veya Mac OS) ile 
kullanabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz PC’nin USB konektörüne 
kablosuz adaptörü takın ve kulaklığı açın. Kulaklığı Windows® veya Mac 
OS ile kullanmak hakkında daha fazla bilgi almak için,  
eu.playstation.com/ps3/support adresini ziyaret edin.

İpuçları
 ˎ Kulaklığın USB konektörü olan her PC ile çalışması garanti edilmez.
 ˎ VSS ON/OFF (Sanal Surround Ses ON/OFF) düğmesi ve MIXER 
kaydırma anahtarı, sadece kulaklık bir PS3™ sistemine bağlıyken 
kullanılabilir.

Bir taşınabilir aygıtla kullanmak

Birlikte verilen ses kablosunu kullanarak, kulaklığı PlayStation®Vita 
sistemi gibi taşınabilir aygıtların kulaklık jakına bağlayabilir, böylece ses 
dinleyip sesli sohbet özelliğini kullanabilirsiniz.



Notlar
 ˎ Birlikte verilen ses kablosu kulaklığa takıldığında, VSS ON/OFF (Sanal 
Surround Ses AÇIK/KAPALI) düğmesi ve MIXER kaydırma anahtarı 
kullanılamaz.

 ˎ Çıkış ses düzeyi, bağlı olan taşınabilir aygıta göre değişiklik gösterir. Ses 
düzeyini uygun şekilde ayarlayın.

 ˎ Ses içeriği dinlemek ve telefonda konuşmak için birlikte verilen stereo 
ses kablosunu kullanarak kulaklığı mobil cihazınıza bağlayabilirsiniz. 

 ˋ Kabloyu mobil cihazınızla kullandığınızda ses içeriği 
duyamıyorsanız, kulaklığın işlevselliğini etkinleştirmek için gücünü 
kapatın. 

 ˋ Kulaklığı kullanarak ses içeriği dinleyebilmeniz için cihazınız 
standart stereo ses kablosu (ayrı satılır) gerektirebilir. Standart ses 
kablolarının sesli iletişimi desteklemediğini unutmayın. 

 ˋ Bu ürün her mobil cihazla uyumlu değildir. Bazı özellikler her mobil 
cihazda çalışmayabilir. Mobil cihaz uyumluluğu hakkında daha fazla 
bilgi almak için eu.playstation.com/ps3/support adresini ziyaret edin.

Kulaklığı şarj etme

Kalan pil seviyesi azaldığında, durum göstergesi kırmızı renkte yanıp 
söner ve bip sesi duyulur. Kulaklığı, PC gibi, desteklenen bir USB aygıtına 
bağlayarak pili şarj edin. Pil şarj edilirken durum göstergesi kırmızı 
renkte yanar. Pil tamamen şarj edildiğinde durum göstergesi ışığı söner.

İpuçları
 ˎ Kalan pil şarj seviyesini PS3™ sistem ekranından kontrol edebilirsiniz.
 ˎ USB aygıt ya da USB bağlantı noktası, şart etmek için yeterli gücü 
sağlamıyorsa pili şarj edemeyebilirsiniz. Kulaklığı farklı bir USB aygıta 
ya da aygıttaki farklı bir USB konektöre takmayı deneyin.

 ˎ Pil şarjı tamamen bittikten sonra başlandığında şarj etme işlemi yaklaşık 
3,5 saat sürer.

 ˎ Kalan pil şarjı düşükse, kulaklık bağlı durumdayken ve ses sinyali 
alırken öter.

 ˎ Pili 10°C ila 30°C sıcaklığındaki bir ortamda şarj etmeniz önerilir. 
Başka ortamlarda şarj etmek etkili olmayabilir.

 ˎ Kablosuz stereo kulaklığı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, pilin 
işlevselliğini sürdürmesine yardımcı olması için yılda en az bir kere tam 
şarj etmeniz önerilir.



Durum göstergesi gösterimi

Kulaklık

Gösterge 
rengi

Yanıp sönme Kulaklık durumu

Mavi Sürekli Kullanımda
Arka arkaya bir kere 
yanıp sönme

Eşleştirme modu

Arka arkaya iki kere 
yanıp sönme

Bağlantı hazırda bekleme 
modu

Kırmızı Sürekli Şarj oluyor
Mor Sürekli Mikrofon girişi kapalı
Açık yeşil Sürekli Analog ses girişi (çıkışı)
Turuncu Sürekli Sistem yazılım güncellemesi 

sürüyor

Kablosuz adaptör

Gösterge 
rengi

Yanıp sönme Kulaklık durumu

Mavi/Açık 
yeşil *

Sürekli Kullanımda
Arka arkaya bir kere 
yanıp sönme

Eşleştirme modu

Arka arkaya iki kere 
yanıp sönme

Bağlantı hazırda bekleme 
modu

* Birlikte verilen ses kablosu kablosuz adaptöre takıldığında.



Modlar arasında geçiş yapmak

Oynattığınız içeriğe uygun bir mod seçebilirsiniz. Her mod, genel ses 
deneyimini geliştirecek farklı bir BassImpact™ efekti sunacak şekilde 
optimize edilmiştir. MODE düğmesine basarak modlar arasında geçiş 
yapın. Modlar arasında geçiş yaptığınızda, sesli bir onay duyulur. Daha 
fazla bilgi almak için, eu.playstation.com/ps3/support adresini ziyaret 
edin.

Mod Özellikler Sesli Gösterge

Oyun BassImpact™ oyun deneyimini 
yoğunlaştıracak şekilde 
optimize edilir.

"Game"

Müzik BassImpact™ müzik için 
optimize edilir.

"Music"

Film BassImpact™ filmler için 
optimize edilir.

"Movie"

Shooter BassImpact™ etrafınızdaki 
düşmanların adımlarını 
hissetmenizi sağlar, ayrıca 
patlamaların ve silah ateşlerinin 
etkilerini artırır.

"Shooter"

Dövüş BassImpact™ dövüş esnasındaki 
yumrukların ve tekmelerin 
etkilerini hissetmenizi sağlar. 
Vuruşların kuvveti BassImpact™ 
efektlerine yansıtılır.

"Fighting"

Yarış BassImpact™ etrafınızdaki 
yarışmacıların motor seslerini 
hissetmenizi sağlar, ayrıca 
hızlanma, çarpışma ve kazaların 
etkilerini artırır.

"Racing"

İpuçları
 ˎ Varsayılan moda (Oyun) dönmek için MODE düğmesini basılı tutun.
 ˎ Kulaklığı rahat kullanmak için, kulaklık tacının sol ve sağ tarafını eşit 
şekilde ayarlayın.

 ˎ Oyun, Müzik ve Film modlarında, BassImpact™ kaydırma anahtarı 
hissettiğiniz BassImpact™ efektinin kuvvetini değiştirir. Diğer modlarda, 
BassImpact™ kaydırma anahtarı BassImpact™ efektini ilgili tür için 
optimize etmek amacıyla kullanılır. Her bir modda kişisel ses 
deneyiminizi optimize etmek için BassImpact™ kaydırma anahtarını 
dilediğiniz şekilde ayarlayın.



Kulaklığı sıfırlama

Çalıştırmayı denediğinizde kulaklık yanıt vermezse, şunu yaparak 
sıfırlayın:

1 Kablosuz adaptör PS3™ sisteme bağlıyken sıfırla düğmesinin 
bulunduğu deliğe küçük bir iğne ya da benzeri bir nesne sokarak 
en az 1 saniye basılı tutun.

Sıfırla düğmesi

2 Kulaklık üzerindeki MIC MUTE düğmesini, MODE düğmesini ve 
VSS ON/OFF (Sanal Surround Ses AÇIK/KAPALI) düğmesini basılı 
tutun, ardından POWER anahtarını ON konumuna kaydırın.



Teknik Özellikler

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

Pil kapasitesi 925 mAh

Çalıştırma ortamı sıcaklığı 5°C - 35°C

Boyutlar (g/y/d) Kablosuz stereo kulaklık:  
Yaklaşık 183 × 182 × 90 mm
Kablosuz adaptör:  
Yaklaşık 17,4 × 8,6 × 67,4 mm

Ağırlık Kablosuz stereo kulaklık: Yaklaşık 320 g
Kablosuz adaptör: Yaklaşık 7 g

İletişim sistemi 2,4 GHz RF

Maksimum iletişim kapsama 
alanı

Yaklaşık 10 m*1

Piller tam şarzlıyken kullanım 
süresi

Yaklaşık 4,0 saat (müzik, BassImpact™ 
açıkken)*2

Yaklaşık 6,0 saat (sadece müzik)*2

İçindekiler Kablosuz stereo kulaklık (1) /
Ses kablosu 1,2 m (1) /
Kablosuz adaptör (1) /
Kullanma kılavuzu (1)

*1 Gerçek iletişim kapsama alanı, kulaklıkla kablosuz adaptör arasındaki engeller, 
elektronik cihazlardan (mikrodalga fırın gibi) kaynaklanan manyetik alanlar, statik 
elektrik, anten performansı ve kullanılan işletim sistemi ve yazılım uygulamaları 
gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir. Çalıştırma ortamına bağlı olarak yayın alışı 
kesilebilir.

*2 Gerçek kullanım süresi pilin şarj durumu ve ortam sıcaklığına bağlı olarak 
değişebilir.

Tasarım ve teknik veriler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bu ürünün ihracı, iş ya da ticari kullanımı ve kiralanması kanunların izin verdiği 
ölçüde yasaklanmıştır.



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.

PlayStation®3 için Kablosuz Stereo Kulaklık, eğlence deneyiminize dinamik ses katar. 
Kablosuz ürünlerin civardaki başka kablosuz aygıtların varlığından etkilenebileceğini 
lütfen unutmayın. Kablosuz stereo kulaklık ürününüzden beklediğiniz performansı 
alamazsanız, satın aldığınız yere iade etmeden önce lütfen bizimle irtibata geçin. 
Ayrıntılar için eu.playstation.com/support adresini ziyaret edin.

Bu ürünün üretici firması Weifang Goertek Electronics Co., Ltd.’dir, Dongfang North 
Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, Çin.

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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