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NOT: Uzaktan Kumanda PSP-1000 serisi ile uyumlu değildir.

Önlemler
•  Bu ürünü kullanmadan önce, bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. Ayrıca, PSP™ (PlayStation®Portable) sistemine ilişkin talimatlara da bakın.
•  Bu ürün yalnızca PSP™ sistemiyle birlikte kullanılması için üretilmiştir. Başka bir aygıtla birlikte kullanmayı denemeyin.
•  Kulaklık seti PSP™ sistemine Uzaktan Kumanda ile bağlanmalıdır.

Güvenlik
•  Araç kullanırken, bisiklete binerken ya da gözlerinizle veya kulaklarınızla izlemenizi gerektiren başka etkinliklerde bulunurken kullanmayın. Buna dikkat edilmemesi, 

kazalara ya da yaralanmalara neden olabilir.
•  Kulaklık seti yalnızca insan sesiyle iletişim kurmak için kullanılan uygulamalar için tasarlanmıştır.

Kullanım ve dikkat edilmesi gerekenler
•  Rahatsızlığa ya da acıya neden olması durumunda bu ürünü kullanmayı hemen bırakın. 
•  Ürünü yüksek sıcaklığa, yüksek oranda neme ya da doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
•  Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
•  Bu ürünü küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulundurun.
•  Ürünün üzerine ağır cisimler koymayın.
•  Bu ürünü fırlatmayın ya da düşürmeyin veya ürüne herhangi bir şekilde fiziksel olarak zarar vermeyin.
•  Bu ürünün konektörlerine dokunmayın ya da yabancı cisimler sokmayın.
•  Bu ürünü parçalarına ayırmaya ya da ürünün üzerinde değişiklik yapmaya kalkışmayın.

Klips
Mikrofon

Kulak içi girişi
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•  Bu ürünü kullanırken, kulaklarınızın zarar görmesini önlemek ve çevrenizde olanları işitememekten kaynaklanabilecek tehlikelerden kaçınmak için ses düzeyini 
sınırlamanız tavsiye edilir.

•  Ürünün dış yüzeyi üzerine uzun bir süre boyunca herhangi bir lastik ya da plastik malzeme koymayın.
•  Kulak içi girişleri uzun süreli saklama ya da kullanım nedeniyle deforme olabilir.
•  Ürünü temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez parçası kullanın. Çözücüler ya da başka kimyasal maddeler kullanmayın. Kimyasal işlemden geçirilmiş bir temizlik beziyle 

silmeyin. Kulak içi girişlerini temizlemek için, önce onları kulaklık setinden çıkarın ve ardından yumuşak deterjanlı bir solüsyonla yıkayın.
•  Kulak içi girişlerini takarken, kulaklıklara doğru bastırarak sıkı bir şekilde yerlerine oturmalarını sağlayın. Bir kulak içi girişi kazara yerinden kurtulur ve kulağınızın içinde 

kalırsa, size zarar verebilir.

Kullanım talimatları
1 Kulaklık setini Uzaktan Kumandaya takın ve ardından Uzaktan Kumandayı PSP™ sistemine bağlayın. 
2 Mikrofonun ağzınıza yakın olması için, klipsi elbisenize tutturun.
3 Hangisinin sağ ve hangisinin sol kulaklık olduğunu belirleyin – L işaretli kulaklık sol kulağınız içindir ve R işaretli kulaklık sağ kulağınız içindir.
4  R işaretli kulaklığın kablosu daha uzundur; bu kabloyu kafanızın arkasından dolaştırarak kulaklığı sağ kulağınıza takın.  
5 Diğer kulaklığı sol kulağınıza takın.

NOT
Uzaktan Kumandalı Kulak İçi Kulaklık Seti PSP-3000 serisi bir sisteme bağlandığında, kulaklık setinin mikrofonu PSP™ sisteminin mikrofonunu otomatik olarak geçersiz kılar. 
Kulaklık setinin bağlantısı kesilinceye kadar, PSP™ sisteminin mikrofonu çalışmaz. Kulaklık seti bağlıyken, sesli sohbet için PSP-3000 serisi sistemdeki yerleşik mikrofon 
yerine kulaklık setinin mikrofonunu kullanın.

Teknik özellikler
Kablo: 1 m
Jak: Mini jak (altın kaplamalı)
Ağırlık: Yaklaşık 17 g (kablo hariç)
Çalışma ortamı sıcaklığı: 5°C-35°C
Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Sınırlı Garanti
PSP™ sisteminiz için bir yıllık garanti verildiğinde, söz konusu garanti bu ürün için de geçerlidir. Ayrıntılar için lütfen PSP™ kılavuzunuza bakın ya da PSP™ biçimli herhangi 
bir yazılımın kılavuzunda bulabileceğiniz PSP™ Müşteri Servisi numarasını arayın.

 Daha fazla bilgi için lütfen PSP™ el kitabına bakın.
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