Handleiding
Bedankt voor de aankoop van dit product.
Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door.
Bewaar de handleiding na het lezen ter referentie.

Let op
Let op

Ouders/verzorgers:
lees de volgende informatie aandachtig door.

● Houd dit product uit de buurt van kleine kinderen of peuters. Zoek onmiddellijk medische hulp als er kleine onderdelen
worden ingeslikt.
● Lang snoer. Wurgingsgevaar.
● Gebruik geen hoge volume-instellingen gedurende een langere periode om gehoorverlies te voorkomen.
● Houd het product uit de buurt van stoffige of vochtige ruimten.
● Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.
● Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
● Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.
● Gebruik de USB-stekker niet als deze is bedekt met stof.
● Plaats dit product niet in de buurt van geluidsbronnen en laat het niet voor langere tijd in direct zonlicht staan.
Oververhitting kan leiden tot storingen.
● De kabels mogen niet worden verdraaid of gebundeld.
● Zorg dat dit product niet nat wordt. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
● Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.
● Trek niet hard aan de kabel van het product en buig de kabel niet.
● Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het niet.
● Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek.
Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner.
● Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade in het geval van ander gebruik dan het beoogde doel.

Voorzorgsmaatregelen voor de batterij
Als de batterijen lekken, raak het zuur dan niet met uw blote handen aan.
Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht.
De levensduur van de interne batterijen kan na verloop van tijd afnemen.
・Let op het volgende tijdens gebruik of opslag. De ingebouwde batterij kan oververhit raken of scheuren en kan brand,
elektrische schokken, verwondingen, vervormingen of storingen in het product veroorzaken.
・Plaats het product niet in vuur, een magnetron, hogedrukverpakkingen en gebruik geen föhn om
het product te drogen.
・Houd dit product uit de buurt van de volgende hoge temperatuurzones:
・Nabij warmtebronnen of door het in direct zonlicht te laten liggen
・Vloerverwarming, hoogpolig tapijt of bovenop thuisbioscoopapparatuur
・Buitenshuis of in een auto tijdens de zomer
・Laad dit product niet op een andere manier op dan volgens de aangegeven methode. De ingebouwde batterij kan
oververhit raken of scheuren, en kan brand of een storing in het product veroorzaken.
・Raak dit product niet aan als het wordt opgeladen en de bliksem is ingeslagen, omdat er gevaar voor elektrische
schokken kan bestaan.
・Houd de USB-stekker uit de buurt van metalen voorwerpen. Dit kan leiden tot oververhitting, breuken,
elektrische schokken of een lekkage.

・U mag dit product niet demonteren, repareren of aanpassen. Dit kan brand, breuken of oververhitting veroorzaken.
・Laat het product niet vallen, ga er niet op staan en stel het niet bloot aan botsingen of stoten. Dit kan leiden tot
ontsteking, oververhitting of breuken.
・Houd het product uit de buurt van vloeibare of vreemde stoffen. Dit kan brand, elektrische schokken of storingen
veroorzaken. Als er vloeibare of vreemde stoffen in het product terechtkomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik
van het product en neem contact met ons op voor inspectie.
・Houd het product uit de buurt van water en gebruik het niet met natte of vette handen. Dit kan een elektrische schok
of een storing veroorzaken.
・Houd het product uit de buurt van vochtige, stoffige of rokerige gebieden. Dit kan een elektrische schok of een
storing veroorzaken.
・Houd de USB-aansluiting uit de buurt van vreemde materialen of stof. Dit kan een elektrische schok, een storing of
contactprobleem veroorzaken. Gebruik een droge doek om vreemde materialen of stof af te vegen.
・Laad dit product op in een ruimte waarin de kamertemperatuur 10 - 35℃ (50 - 95℉) is. Opladen buiten dit
temperatuurbereik kan ertoe leiden dat het product niet goed wordt opgeladen of dat het opladen langer duurt.
・The charge and discharge life of the internal battery of this product is about 500 times. Battery life depends on storage
method, usage, environment, etc.
・Als de levensduur van de batterij drastisch afneemt of het apparaat stopt met werken bij een volle lading, is de batterij
aan het einde van zijn levensduur gekomen.
・Laad de batterij ten minste één keer per drie maanden op om de functie ervan te behouden, zelfs als de batterij
gedurende langere tijd niet is gebruikt.

De lithium-polymeerbatterij is vervaardigd uit recyclebaar materiaal.

Li-ion 00

Inbegrepen

Nekset ×1

Audiokabel ×1

Oplaadkabel ×1

Platform

PlayStation®5, PlayStation®4, PC
Belangrijk

Lees vóór gebruik de bij de PlayStation®5, PlayStation®4 meegeleverde handleiding
aandachtig door.
Zorg ervoor dat uw PlayStation®5, PlayStation®4-systeem is bijgewerkt
naar de nieuwste firmware.

Indeling
Rechterluidspreker

Geluidsmodusknop

Microfoon
aan/uit-knop

Aan/uit-knop/
voedingslampje
Oplaadpoort

3,5-mm
hoofdtelefoonaansluiting
Linkerluidspreker

Microfoonlampje
Microfoon
Resetknop
Volumeregeling

Aansluiten
Laad de nekset op.
* Laad de nekset op wanneer u deze voor het eerst wilt gebruiken.
* Druk op geen enkele knop bij het aansluiten van de USB-kabel.
* Controleer de richting van de stekker voordat u de kabel aansluit.

Oplaadkabel

Aansluiten op de
USB-poort van de
PlayStation®5, PlayStation®4
-console.

Het voedingslampje brandt volgens de
laadstatus.
voedingslampje

Aan/uit-knop

Batterijniveau controleren
Het microfoonlampje knippert oranje en
laat vier pieptonen horen wanneer het
batterijniveau 20% en 10% bereikt

Knipperend
oranje lampje
Piept
vier keer

Rood: aan het opladen
Groen: volledig opgeladen

Sluit de audiokabel aan op de 3,5-mm hoofdtelefoonaansluiting van de
DualSense™ draadloze controller.
* Duw de kabel volledig in de aansluiting.

DualSense™
draadloze controller

Audiokabel

Zet de nekset aan.

Druk op
Wanneer het product wordt
aangezet, gaat het lampje aan.
voedingslampje
Aan/uit-knop

Zet de nekset uit.

Houd de aan/uit-knop drie seconden ingedrukt om het
apparaat uit te schakelen.

* Schakel het apparaat uit als het niet in gebruik is. .
* Als het product 30 minuten niet in gebruik is geweest,
laat de nekset een pieptoon horen en wordt de nekset
vervolgens automatisch uitgeschakeld.

Plaats de nekset op uw schouders.
* Raadpleeg de afbeelding om de nekset op de
juiste manier te dragen.

Houd 3 seconden ingedrukt

Hoe u de nekset gebruikt
Volumeregeling

Volumeregeling

Volume harder

Volume zachter

U hoort een pieptoon wanneer het minimum- of maximumvolume is bereikt.

Microfoon aan/uit

Druk op de microfoonknop om de microfoon aan of uit te zetten.
Microfoonlampje
uitgeschakeld

Mic Input On

Microfoonlampje
wordt oranje

Microfooningang uit

Microfoon aan/uit-knop

Problemen oplossen

Als zich een probleem voordoet, controleer dan het volgende.

● Als er geen geluid uit de nekset komt:
・Controleer of alle stekkers goed zijn aangesloten.
・Controleer of het product is ingeschakeld.
・Controleer of de batterij is opgeladen.
・Controleer of het volume hoog genoeg staat.
●Als anderen uw stem niet kunnen horen en/of u geen gebruik kunt maken van spraakchat:
・Controleer of alle stekkers goed zijn aangesloten.
・Controleer of het product is ingeschakeld.
・Controleer of de batterij is opgeladen.
・ Controleer of de microfooningang is ingeschakeld.
●Pas instellingen van eventuele andere hardwareapparaten en/of instellingen in games aan.

Schakelen tussen geluidsmodi
Met de knop Geluidsmodus kunt u tussen de geluidsmodi schakelen.
Druk één keer op de geluidsmodusknop om de modus te wijzigen.
U hoort een of twee pieptonen wanneer u tussen verschillende modi schakelt.

Druk op

Basversterkingsmodus

FPS-modus

Deze modus benadrukt
basgeluiden voor een
evenwichtig gamegeluid.

In deze modus kunt u
eenvoudig de locatie van
spelers en geluiden in de
game detecteren.

Eén
pieptoon

Twee
pieptonen

Als de nekset niet reageert
Als het product niet reageert wanneer u op de aan/uit-knop drukt,
moet de batterij mogelijk worden opgeladen.
Laad de nekset op volgens de eerdere instructies.
Als opladen niet mogelijk is, als het product niet reageert,
Resetknop
zelfs niet na het opladen, of als het uit zichzelf reageert, druk dan op de
resetknop die zich in de nekset bevindt. Gebruik hiervoor een voorwerp
met een kleine punt. Sluit het product na het resetten opnieuw aan.
Als de nekset nog steeds niet reageert, neem dan contact op met onze klantenservice.
Gebruik het uiteinde van een paperclip en niet
een scherpe naald om de resetknop in te drukken.

Hoofdkenmerken
Nekset

Audiokabel

Externe afmetingen

： 250×205×33mm

Kabellengte ：1.2m

Oplaadkabel

Kabellengte ：1.0m

： 235ｇ

Gewicht
Maximale uitvoer
Ingang van driver

： 3W + 3W

： φ30mm ×2

Levensduur van de batterij ： 10 uur
Oplaadtijd

： 3 uur

： DC5V / 500mA（Max）

Voeding

De normale functionaliteit van het product kan worden gestoord door sterke elektromagnetische interferentie.
Als dit het geval is, moet u het product simpelweg opnieuw instellen via de stappen in de handleiding (Hoe te verbinden) om normale werking te
hervatten.
In het geval dat de functie nog steeds niet werkt, verplaatst u het product naar een gebied waar er geen sprake is van elektromagnetische
interferentie en probeert u het opnieuw.
De draden mogen niet in de wandcontactdozen worden gestoken.
De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.
PRODUCTINFORMATIE OMTRENT VERWIJDERING
Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat het betreffende
elektrische product of de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid binnen Europa. Voor een
correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde
lokale wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur of batterijen weggooien. Door dit te doen helpt u
mee met het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van milieubescherming in de zin
van de behandeling en verwijdering van elektrisch afval. Alleen van toepassing op Europese landen.

Alleen EU en Turkije

Garantie
Voor alle aanspraken op garantie binnen de eerste 30 dagen na aankoop, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de winkel waar u
het product hebt gekocht. Als de garantieclaim niet kan worden verwerkt via de oorspronkelijke winkel of voor andere vragen met betrekking tot
onze producten, kunt u rechtstreeks contact opnemen met HORI via info@horiuk.com.

● De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het werkelijke product.
● De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de speciﬁcaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
● “1” , “PlayStation” , “DualSense” , “PlayStation Shapes Logo” zijn handelsmerken van de Sony Interactive Entertainment Inc van bedrijven.
Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de betreﬀende eigenaren.
● HORI en het HORI-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORI.

GEMAAKT IN CHINA

Leeftijd 6+

