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WAARSCHUWING
Om gehoorschade te voorkomen, mag u nooit gedurende een lange periode naar geluiden met 
een hoog volume luisteren.

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen
Lees de informatie in deze gebruiksaanwijzing en op de verpakking zorgvuldig door voordat u 
dit product gebruikt. Lees ook de gebruiksaanwijzing voor de PlayStation®4, PlayStation®3 en 
PlayStation®Vita. Bewaar alle documentatie om later nog eens na te lezen.

Ga voor meer informatie over het gebruik van dit product naar  
eu.playstation.com/support 

Veiligheid
 ˎ Neem alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in acht.

 ˎ VERSTIKKINGSGEVAAR – Bevat kleine onderdelen. Buiten bereik van kleine kinderen houden.

 ˎ Stop onmiddellijk met het gebruik van het systeem als u moe wordt of als u zich niet lekker 
voelt of pijn in uw hoofd krijgt tijdens het gebruik van de draadloze stereo headset 2.0. 
Raadpleeg een arts als u zich niet lekker blijft voelen.

 ˎ Vermijd langdurig gebruik van de draadloze stereo headset 2.0. Neem na elke 15 minuten 
even pauze.

 ˎ Gebruik van de headset op hoog volume kan leiden tot permanent gehoorverlies. Stel het 
volume op een veilig niveau in. Na verloop van tijd kan hard geluid normaal beginnen te 
klinken, maar kan het uw gehoor beschadigen. Als u een fluitend geluid of gedempte spraak 
waarneemt, stop dan met het gebruik van de headset en laat uw gehoor controleren. Hoe 
hoger het volume, des te sneller uw gehoor kan worden beschadigd. Doe het volgende om 
uw gehoor te beschermen:

 ˋ Beperk de tijd dat u de headset op hoog volume gebruikt.
 ˋ Zet het volume niet hoger om een lawaaiige omgeving te overstemmen.
 ˋ Verlaag het volume als u de mensen in uw omgeving niet hoort praten.

 ˎ Als uw huid geïrriteerd begint te raken door het gebruik van de headset, zet deze dan 
onmiddellijk af.

Gebruik en toepassing
 ˎ Stel de headset niet bloot aan hoge temperaturen, een hoge vochtigheidsgraad of direct 
zonlicht.

 ˎ Plaats geen zware voorwerpen op de headset.

 ˎ Voorkom dat vloeistoffen of kleine deeltjes de headset binnendringen.

 ˎ Gooi niet met de headset en stel deze niet bloot aan zware fysieke schokken.

 ˎ Plaats geen materialen van rubber of vinyl voor langere tijd op de headset.



 ˎ Gebruik een zachte, droge doek om de headset te reinigen. Gebruik geen vloeistoffen of 
andere chemicaliën. Niet afvegen met een met chemicaliën behandeld doekje.

 ˎ Haal de headset niet uit elkaar en stop er niets in, want hierdoor kunnen de interne 
onderdelen van de headset beschadigd raken of u verwonden.

 ˎ Geef gevolg aan alle tekenen en instructies die vereisen dat een elektrisch apparaat of een 
radiografisch product moet worden uitgeschakeld in bepaalde gebieden, zoals 
benzinepompen, ziekenhuizen, vliegtuigen, gebieden waar explosieven worden gebruikt of 
waar ontploffingsgevaar kan zijn.

 ˎ Als de in dit product gebruikte batterij verkeerd wordt behandeld, kan dit ontploffingsgevaar 
of risico tot chemische brandwonden opleveren. Niet uit elkaar halen, blootstellen aan 
temperaturen hoger dan 60°C of in vuur gooien.

OPMERKING:
Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequenties uitstralen. Indien het apparaat 
niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke 
interferentie met radioverkeer optreden. Dit is echter niet een garantie dat er geen interferentie 
zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie 
veroorzaakt op radio- en televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur in en 
uit te schakelen, wordt aangeraden dat de gebruiker probeert om de interferentie op de 
volgende manieren te corrigeren:

 ˋ Richt of plaats de ontvangstantenne anders.
 ˋ Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 ˋ Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander groep dan waarop de ontvanger 

is aangesloten.
 ˋ Vraag de leverancier of een ervaren radio/TV-technicus om hulp.

De draadloze stereo headset 2.0 voegt dynamisch geluid toe aan uw entertainment-ervaring. 
Let op dat draadloze producten kunnen worden beïnvloed door de aanwezigheid van andere 
draadloze apparaten in de buurt. Als u onverwachte prestaties ervaart met uw draadloze stereo 
headset 2.0, neem dan eerst contact met ons op voordat u het product retourneert aan de 
leverancier. Ga voor meer informatie naar eu.playstation.com/support.



Onderdeelnamen en -functies

Voorzijde

Microfoon (geïntegreerd)
Houd de hoofdtelefoon uit de buurt van luidsprekers 
wanneer de microfoon aan staat, om audiofeedback 
(storend geluid) te voorkomen.

Hoofdband (opvouwbaar)

SOUND/CHAT-toets
Past het volume van de voicechat aan het geluid van 
de game aan.

POWER-schakelaar
Stelt de audiomodus in of schakelt de headset uit.
Standen:
OFF – hiermee schakelt u de headset uit.
1 – stelt de headset in op standaardmodus.
2 – stelt de headset in op bassboostmodus.
Deze modus kan worden vervangen door audiomodi 
van de Headset Companion-app.

Status-indicator

R-aanduiding

Faceplates

Faceplates kunnen worden verwijderd en 
worden aangepast.



Achterzijde

VOLUME-toetsen 
(+/-)
Hiermee past u het 
volume van de 
headset aan.

MUTE-toets
 ˎ Kort indrukken om MUTE in en uit te schakelen voor 
de microfoon.

 ˎ Lang indrukken om het volume van de zijtoon te 
selecteren (laag, hoog, uit). Eén pieptoon geeft aan 
dat u het lage volume hebt geselecteerd voor de 
zijtoon, twee korte piepjes geeft een hoog volume 
van de zijtoon aan en een lage pieptoon geeft aan 
dat u de feature zijtoon hebt uitgeschakeld.

Zijtoon is een feature waarmee u uw eigen stem 
kunt horen via de headset. Het volume van de 
zijtoon wordt hier aangepast, en niet op de van 
toepassing zijnde PlayStation®-systemen of andere 
apparaten. Als MUTE is ingeschakeld, is de 
zijtoonfunctie uitgeschakeld.

VSS-toets (virtual surround sound)
Het Virtual Surround Sound effect staat standaard 
aan. Houd de knop langer dan een seconde 
ingedrukt om VSS in of uit te schakelen.

L-aanduiding



Onderzijde

USB-poort
Sluit aan op een ondersteund USB-apparaat om de 
headset op te laden.

Audio-ingangaansluiting
Als u de meegeleverde audiokabel aansluit op de 
headset voor gebruik met mobiele apparatuur, wordt 
de draadloze functie uitgeschakeld.

Draadloze adapter

Reset-toets

Status-indicator



De headset instellen

1 Laad de headset op door deze met een USB-kabel op een USB-poort aan te 
sluiten. Het kan tot 3 uur duren voordat de headset volledig is opgeladen.

2 Sluit de draadloze adapter aan op de USB-aansluiting.

3 Schuif de POWER-schakelaar naar positie 1 of 2.

De headset gebruiken met de van toepassing zijnde 
PlayStation®-systemen

Compatibel met de PS4™- en PS3™-systeemsoftware versie 1.60 / 4.20 of hoger.
Er kan slechts één headset tegelijk worden gebruikt met het PS3™-systeem.
Er kan meer dan één headset worden gebruikt met het PS4™-systeem.

Weergave status
Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met een van toepassing zijnd 
PlayStation®-systeem, of wanneer u de instellingen wijzigt, wordt de volgende 
statusinformatie weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm:

Wordt weergegeven wanneer [Audio-uitbreiding met een stereo headset] is 
ingesteld op [Aan] *

Wordt weergegeven wanneer Virtual Surround Sound is ingeschakeld 

Geeft het volumeniveau weer

Wordt weergegeven wanneer de microfoon is uitgeschakeld

Geeft het batterijspanningsniveau aan

* Audio-uitbreiding met een stereo headset is een systeeminstelling waarmee u het type 
audio-uitvoer naar de draadloze stereo headset bepaalt. Deze instelling is alleen beschikbaar 
als de draadloze adapter is aangesloten.



Audio-uitvoer selecteren
Met de draadloze stereo headset kunt u via van toepassing zijnde PlayStation®-
systemen luisteren naar audio zoals muziek, video’s en games, in Virtual Surround 
Sound.

 ˋ U kunt tegelijkertijd naar het geluid van de game en van chats luisteren. 
Gebruik de SOUND/CHAT-toets voor het instellen van de verhouding tussen het 
game-audiovolume en het chat-audiovolume.

 ˋ U kunt de audio-uitvoer naar de headset wijzigen zodat u alleen het chatgeluid 
hoort.

Als u de PlayStation®-audio-uitvoer wilt wijzigen op het PS3™-systeem en de 
VSS-toets (virtual surround sound) wilt in- of uitschakelen, selecteert u  
(Instellingen)   (Randapparatuurinstellingen)  [Audio-uitbreiding met een 
stereo headset].

Op het PS4™-systeem selecteert u  (Instellingen)   (Geluid en scherm) 
 [Instellingen audio-uitvoer]  [Uitvoer naar hoofdtelefoon].

Audio-uitbreiding 
met een stereo 
headset
Uitvoer naar 
hoofdtelefoon 
(PS4™)

Audio-uitgang van 
draadloze stereo 
headset

VSS-toets (virtual 
surround sound)

SOUND/CHAT-toets

Aan Alle audio Ingeschakeld Ingeschakeld

Uit Alleen chat-audio Uitgeschakeld Uitgeschakeld

De headset gebruiken met een computer
U kunt de headset gebruiken met een pc (met Windows® of Mac OS) als deze 
beschikt over een USB-aansluiting. Sluit de draadloze adapter aan op een 
USB-aansluiting op de pc die u wilt gebruiken en zet vervolgens de
headset aan.
Bezoek voor meer informatie over het gebruik van de headset met Windows® of 
Mac OS eu.playstation.com/ps3/support.

Opmerkingen

 ˎ De headset werkt wellicht niet met bepaalde computers.

 ˎ De VSS-toets (virtual surround sound) en de SOUND/CHAT-toets kunnen alleen 
worden gebruikt als de headset is aangesloten op een van toepassing zijnd 
PlayStation®-systeem.



De headset met een draagbaar apparaat gebruiken
U kunt de meegeleverde audiokabel gebruiken om de headset aan te sluiten op 
de headset-aansluiting van draagbare apparaten zoals het PlayStation®Vita-
systeem, waardoor u naar audio kunt luisteren en gebruik kunt maken van de 
voicechatfunctie.

Opmerkingen

 ˎ Wanneer de meegeleverde audiokabel is aangesloten op de headset, kunt u de 
VSS-toets (virtual surround sound) en de SOUND/CHAT -toets niet gebruiken.

 ˎ Het volume van de uitvoer is afhankelijk van het draagbaar apparaat dat is 
aangesloten. Pas het volume naar wens aan.

 ˎ U kunt de meegeleverde audiokabel gebruiken om de headset op uw mobiele 
apparaat aan te sluiten en zo naar audiocontent te luisteren en gesprekken 
te voeren. 

 ˋ Zet de POWER-schakelaar op OFF om de functionaliteit in te schakelen als u 
tijdens het gebruik van de kabel op uw mobiele apparaat geen audiocontent 
kunt horen. 

 ˋ Er kan voor uw apparaat een standaard stereo audiokabel (afzonderlijk 
verkocht) zijn vereist om via de headset naar audiocontent te kunnen 
luisteren. Opmerking: standaard audiokabels bieden geen ondersteuning 
voor voicechat. 

 ˋ Dit product is niet compatibel met alle mobiele apparatuur. Sommige features 
werken wellicht niet op alle mobiele apparatuur.



De headset opladen
Als de batterij bijna leeg is, knippert de status-indicator rood en hoort 
u een piep. Laad de batterij op door de headset aan te sluiten op een 
ondersteund USB-apparaat, zoals een pc. Terwijl de batterij wordt opgeladen, 
brandt de status-indicator rood. Het lampje van de status-indicator gaat uit op 
het moment dat de batterij volledig is opgeladen.

Opmerkingen

 ˎ U kunt het huidige energieniveau van de batterij controleren op het scherm van 
het van toepassing zijnde PlayStation®-systeem.

 ˎ Indien het USB-apparaat of de USB-hub niet voldoende spanning leveren, is het 
mogelijk dat de batterij niet opgeladen wordt. Probeer de headset aan te sluiten 
op een ander USB-apparaat of een andere USB-aansluiting op het apparaat.

 ˎ Het opladen duurt ongeveer 3 uur als de batterij geheel leeg is.

 ˎ Wanneer de resterende batterijspanning laag is, begint de headset te piepen 
terwijl deze is aangesloten en een audiosignaal ontvangt.

 ˎ Het is raadzaam de batterij op te laden in een omgeving met een temperatuur 
van 5°C tot 35°C. Opladen in andere omgevingen is mogelijk minder effectief.

 ˎ Indien u de draadloze stereo headset gedurende langere tijd niet gebruikt, is het 
raadzaam dat u de deze ten minste een keer per jaar volledig oplaadt om de 
functionaliteit van de batterij te behouden.



Weergave status-indicator

Headset

Kleur indicator Knipperpatroon Status headset

Blauw Brandend In gebruik

Knippert herhaaldelijk één 
keer

Pairing-modus

Knippert herhaaldelijk twee 
keer

Standby-verbindingsmodus

Rood Brandend Bezig met opladen

Paars Brandend Microfoon-ingang uit

Oranje Brandend Systeemsoftware wordt 
bijgewerkt

Draadloze adapter

Kleur indicator Knipperpatroon Status headset

Blauw Brandend In gebruik

Knippert herhaaldelijk 
één keer

Pairing-modus

Knippert herhaaldelijk 
twee keer

Standby-verbindingsmodus

Headset Companion-app
Met de Headset Companion-app kunt u een extra audiomodus selecteren voor 
uw headset. Er zijn verschillende modi waaruit u kunt kiezen, elk geoptimaliseerd 
om verschillende audio-eigenschappen te verbeteren. Deze modi zijn exclusief 
ontwikkeld voor gebruik met van toepassing zijnde PlayStation®-systemen.

U kunt deze audiomodi krijgen door de Headset Companion-app te downloaden 
uit de PlayStation®Store en de instructies op het scherm te volgen.

Nadat dit proces is voltooid, kunt u de geselecteerde modus gebruiken op uw 
headset door de POWER-schakelaar in positie 2 te zetten.



De headset resetten
Als de headset niet meer reageert wanneer u deze probeert te bedienen, kunt u 
de headset op de volgende manier resetten:

1 Sluit de draadloze adapter aan op een van toepassing zijnd PlayStation®-
systeem of een andere ingeschakelde USB-poort.

Reset-toets

2 Gebruik een kleine pin of een gelijksoortig voorwerp om de  
reset-toets van de draadloze adapter minstens één seconde lang in te 
drukken.

3 Houd op de headset de MUTE-toets en de VSS-toets ingedrukt.

4 Schuif terwijl u de MUTE- en VSS-toetsen ingedrukt houdt, de POWER-
schakelaar naar positie 1 of 2.



Specificaties

Energiebron DC 3,7 V: Ingebouwde oplaadbare lithium-ion 
batterij

Batterijcapaciteit 570 mAh

Te gebruiken bij omgevingstemperatuur 5°C – 35°C

Afmetingen (b/h/d) Draadloze stereo headset 2.0:  
Ong. 178,3 × 191,5 × 48 mm

Draadloze adapter: 
Ong. 17,4 × 8,4 × 36,1 mm

Gewicht Draadloze stereo headset 2.0:  
Ong. 295,4 g  
Draadloze adapter: Ong. 5,3 g 

Communicatiesysteem 2,4 GHz RF

Maximaal communicatiebereik Ong. 12 m*1

Gebruikstijd bij volledig opgeladen batterij 8 uur bij gemiddeld volumeniveau*2

Inhoud Draadloze stereo headset 2.0 (1)

Draadloze adapter (1)

Etui (1)

Audiokabel 3,5 mm (1)

USB-kabel (1)

Documentatie (1 set)

*1 Het daadwerkelijke communicatiebereik verschilt, afhankelijk van factoren als obstakels 
tussen headset en draadloze adapter, magnetische velden van elektronica (zoals een 
magnetron), statische elektriciteit, antenneprestaties en het besturingssysteem en de 
softwaretoepassingen die worden gebruikt. Afhankelijk van de bedieningsomgeving, kan de 
ontvangst worden onderbroken.

*2 De daadwerkelijke gebruikstijd verschilt, afhankelijk van factoren als batterijspanning en 
omgevingstemperatuur.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Commercieel gebruik of verhuur van dit product is verboden.
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