
Помощно ръководство

Геймърски слушалки
INZONE H3

Модел: YY2961

Да започнем с използването

Правилно свързване на слушалките и доставения USB аудио адаптер

Свържете правилно слушалките и доставения USB аудио адаптер към всяко устройство, както
е показано.
Слушалки – USB аудио адаптер – компютър 
Слушалки – PS5™

Управление на слушалките
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За да използвате всички функции и подобрените характеристики

Актуализирайте компютърния софтуер “INZONE Hub” до най-новата версия.
За повече информация за “INZONE Hub” вижте следния URL адрес:
https://www.sony.net/inzonehub-support

Насладете се на игри и гласов чат, като управлявате слушалките.
Завъртане на копчето VOL (сила на звука) –/+: за да регулирате силата на звука
Повдигнете микрофона с удължителя: за да изключите микрофона
Спуснете микрофона с удължителя надолу: за да включите микрофона

Първи стъпки

Предоставени аксесоари

Проверка на съдържанието на пакета

Части и бутони за управление

Разположение и функции на частите

Носене на слушалките

Използва се чрез свързване към игрова конзола

Свързване на слушалките към компютър или PlayStation®5

Какво можете да правите, докато сте свързани с игрова конзола

Персонализиране на слушалките

С помощта на “INZONE Hub”

Какво можете да правите с “INZONE Hub”

Инсталиране на “INZONE Hub”

Важна информация

Предпазни мерки

За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Търговски марки

Уеб сайтове за обслужване на клиенти
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Отстраняване на неизправности

Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Звук

Няма звук, малка сила на звука

Не можете да чуете човека при обаждане/гласът на повикващия е слаб, гласът ви не достига другия човек по време на
обаждане/гласът ви се чува слабо от страната на повикващия.

Ниско качество на звука

Звукът на микрофона е нарушен от шумове./Звукът от микрофона е изкривен.

Спецификации

Спецификации
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Помощно ръководство

Геймърски слушалки
INZONE H3

Проверка на съдържанието на пакета

След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Обърнете се към
вашия търговец, ако има липсващи елементи.
Числата в ( ) указват броя елементи.

Геймърски слушалки (1)

USB Audio Box (USB аудио адаптер) (1)

5-038-209-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Геймърски слушалки
INZONE H3

Разположение и функции на частите

5-038-209-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Лента за главата1.

Микрофон с удължител
Има микрофон с удължител на левия модул.

2.

Знак  (ляво)3.

Ляв модул4.

Копче VOL (сила на звука) –/+
На страната + има тактилна точка.

5.

Кабел на слушалките6.

Знак  (дясно)7.

Плъзгачи (ляв, десен)
Плъзнете, за да регулирате дължината на лентата за глава.

8.

Десен модул9.
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Помощно ръководство

Геймърски слушалки
INZONE H3

Носене на слушалките

5-038-209-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Поставете слушалките на ушите си.

Разтегнете плъзгача, за да регулирате дължината на лентата за глава.
Поставете слушалките на главата си със знака  (ляво) на лявото си ухо и знака  (дясно) на дясното. На
страната със знак  (ляв) има микрофон с удължител.

A: Микрофон с удължител

1

Регулирайте позицията на микрофона с удължител, така че да е близо до устата ви.2
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Помощно ръководство

Геймърски слушалки
INZONE H3

Свързване на слушалките към компютър или PlayStation®5

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра или PS5™.

Забележка
Свързването не е гарантирано с PS5 чрез USB аудио адаптер. Следвайте процедурите, описани по-горе, за да се
свържете към PS5.

Свържете USB аудио адаптера директно към компютъра, а не чрез USB концентратор.

Свързване на слушалките към компютър или контролер PS5.

Когато извършвате свързване към компютър

При свързване към PS5

1

Свържете слушалките към USB аудио адаптера.1.

Свържете USB аудио адаптера към USB порт на компютър.2.

Свържете слушалките към извод на слушалките на контролер PS5.1.

Когато сте свързани към компютър, изберете слушалките като аудио устройство.

Устройство с аудио вход/изход: [INZONE H3]

2
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Помощно ръководство

Геймърски слушалки
INZONE H3

Какво можете да правите, докато сте свързани с игрова конзола

Когато свържете слушалките към игрова конзола (компютър или PS5™), можете да правите следното.

Регулиране на силата на звука

Можете да регулирате силата на звука до желаното ниво с копчето VOL (сила на звука) –/+.
На страната + има тактилна точка.

A: Тактилна точка

Увеличаване на звука: завъртете копчето VOL (сила на звука) –/+ към страната +.

Намаляване на звука: завъртете копчето VOL (сила на звука) –/+ към страната –.
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Включване/изключване на микрофона

Когато микрофонът с удължител на слушалките се спусне надолу, микрофонът се включва. Когато микрофонът с
удължител на слушалките се повдигне нагоре, микрофонът се изключва.
Микрофонът с удължителя щраква, когато се включва и изключва.

Включване на микрофона

 

Изключване на микрофона

Забележка
Внимавайте да не ударите очите си с микрофона с удължителя, когато поставяте, сваляте или използвате слушалките.

10
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Помощно ръководство

Геймърски слушалки
INZONE H3

Какво можете да правите с “INZONE Hub”

Когато свържете компютър с инсталирания софтуер “INZONE Hub” и слушалките с USB аудио адаптера, можете
да правите следното.

Да избирате настройките на еквалайзера
Да персонализирате настройките на еквалайзера
Да регулирате динамичния диапазон (DYNAMIC RANGE CONTROL)
Да създавате/запазвате профил на звука
Да експортирате/импортирате профил на звука
Да регулирате силата на звука на микрофона
Да регулирате силата на звука на страничния тон (SIDETONE)
Да тествате микрофона
Да задавате силата на звука на входа на микрофона да бъде постоянна (AUTO GAIN CONTROL)
Да задавате пространствения звук

За повече информация за “INZONE Hub” вижте следния URL адрес:
https://www.sony.net/inzonehub-support

5-038-209-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Геймърски слушалки
INZONE H3

Инсталиране на “INZONE Hub”

5-038-209-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Изтеглете софтуера “INZONE Hub” от сайта за поддръжка и го инсталирайте на вашия компютър.

За повече информация вижте следния URL адрес:
https://www.sony.net/inzonehub-support
 
Съвместими операционни системи: Windows® 10 или по-нова

1

След инсталирането стартирайте “INZONE Hub”.2
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Помощно ръководство

Геймърски слушалки
INZONE H3

Предпазни мерки

Бележка за статичното електричество
Ако използвате слушалките при сух въздух, може да усетите дискомфорт поради статичното електричество,
натрупано по тялото ви. Това не е неизправност на слушалките. Можете да намалите ефекта, като носите
изработени от естествени материали дрехи, които не образуват лесно статично електричество.

Бележки относно носенето на слушалките
След употреба сваляйте слушалките бавно от ушите си.
Тъй като слушалките плътно прилягат върху ушите, принудителното им притискане към ушите или бързото им
издърпване може да доведе до увреждане на тъпанчетата. Когато носите слушалките, мембраната може да
произведе щракащ звук. Това не е неизправност.

Други забележки
Когато силата на звука се увеличи твърде много, звукът може да се чува извън слушалките. Внимавайте да не
притеснявате другите. Препоръчваме ви да използвате сила на звука, която ви позволява да ви се обаждат и
да отговаряте дори на шумно място.
Не излагайте слушалките на прекомерно сътресение, понеже това е прецизно устройство.
Не дишайте в мембраната.
Не притискайте и не оставяйте тежки предмети върху слушалките, включително по време на съхранение, тъй
като това може да ги деформира.
Ако усетите дискомфорт, докато използвате слушалките, незабавно спрете да ги използвате.
Възглавничките на наушниците може да се повредят или влошат при дълготрайна употреба и съхранение.
Внимавайте да не ударите очите си с микрофона с удължителя, когато поставяте, сваляте или използвате
слушалките.
Наушниците са консумативи. Ако наушниците влошат качествата си или се повредят при продължителна
употреба и съхранение, свържете се с най-близкия до Вас търговец на Sony.

Почистване на слушалките

Когато външната част на слушалките се замърси, почистете я, като избършете с мека суха кърпа. Ако
слушалките са особено замърсени, напоете кърпа в разреден неутрален почистващ препарат и я изцедете
добре, преди да я използвате за почистване на слушалките (с изключение на наушниците). Не използвайте
разтворители като разредители, бензоли или алкохоли, тъй като те могат да повредят покритието на
повърхността на слушалките или да причинят други повреди.

Пазете слушалките далеч от магнитни карти

Слушалките имат магнити. Ако носите магнитна карта близо до слушалките, магнитът на картата може да
бъде засегнат и да стане неизползваем.

5-038-209-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Геймърски слушалки
INZONE H3

За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Относно непромокаемостта на слушалките
Слушалките не са непромокаеми. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да доведе до
изгаряне или неизправност.
Избягвайте ситуации като посочените по-долу и внимавайте да не попадне влага върху слушалките или да не се
замърсят.

Използване на слушалките в дъжд или сняг

Докосване на слушалките, без да сте подсушили мокрите си ръце след извършване на домакинска работа в
кухнята или измиване на ръцете в умивалнята

Докосване на слушалките с изпотени ръце или използване на слушалките в ситуации, при които е възможно
да се напоят с пот
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Поставяне на слушалките в чанта със студена бутилка от материал PET

Разливане на напитка по време на хранене или пиене

5-038-209-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Геймърски слушалки
INZONE H3

Търговски марки

Microsoft, Windows и Windows Media са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft
Corporation в САЩ и/или други държави.
macOS и Mac са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
“PlayStation” и “PS5” са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Interactive Entertainment
Inc.
Sony и INZONE са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Group Corporation или нейните
филиали.
Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани
търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците TM и ® не са конкретизирани.

5-038-209-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Геймърски слушалки
INZONE H3

Уеб сайтове за обслужване на клиенти

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:
https://www.sony.com/am/support
За клиенти в Европа:
https://www.sony.eu/support
За клиенти в Китай:
https://service.sony.com.cn
За клиенти в други държави/региони:
https://www.sony-asia.com/support

5-038-209-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Геймърски слушалки
INZONE H3

Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Ако слушалките не функционират според очакванията, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема:

Намерете симптомите на проблема в настоящето помощно ръководство и опитайте някое от изброените
действия за отстраняване на проблема.
Рестартирайте устройството, което се свързва към слушалките.  
Възможно е да разрешите някои проблеми, като рестартирате свързаното устройство, като например
компютъра ви.
Потърсете информация за проблема в уеб сайта за обслужване на клиенти.

Ако гореспоменатите операции не решат проблема, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема
Уеб сайтове за обслужване на клиенти

5-038-209-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation
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Геймърски слушалки
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Няма звук, малка сила на звука

Проверете дали свързаното устройство е включено.
Регулирайте силата на звука на слушалките и на свързаното устройство. Увеличете силата на звука, ако е
прекалено ниска.
Ако свързвате компютър към слушалките, се уверете, че настройката за аудио изход на компютъра е
зададена за USB аудио адаптер.
Проверете дали 4-полюсният миниконектор на слушалките е поставен добре в минижака на USB аудио
адаптера.
Рестартирайте свързаното устройство.

Забележка

Свързването не е гарантирано с USB портовете на телевизори и др.

5-038-209-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Геймърски слушалки
INZONE H3

Не можете да чуете човека при обаждане/гласът на повикващия е слаб, гласът
ви не достига другия човек по време на обаждане/гласът ви се чува слабо от
страната на повикващия.

Проверете дали свързаното устройство е включено.
Регулирайте силата на звука на слушалките и на свързаното устройство. Увеличете силата на звука, ако е
прекалено ниска.
Ако микрофонът с удължител на слушалките е повдигнат, спуснете го надолу и регулирайте позицията му,
така че да е близо до устата ви.
Когато използвате приложение за видеоразговори, отворете настройките (*) на приложението за
видеоразговори и проверете дали настройката на високоговорителя или микрофона е указана като [INZONE
H3] (**). Когато настройките на приложението за видеоразговори не могат да се проверят или връзките за
разговори [INZONE H3] не могат да бъдат избрани, изберете [INZONE H3] от настройките на компютъра си, за
да осъществите връзките.

Проверете настройките за обаждане на гласовия чат по време на игра и приложението за видеоразговори.
Ако мини жакът на USB аудио адаптера и 4-полюсният миниконектор на слушалките не са свързани
правилно, поставете отново 4-полюсния миниконектор на слушалките.
Издърпайте и поставете 4-полюсния миниконектор на слушалките.

5-038-209-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно тази функция да не е налична.*
Възможно е названията да варират в зависимост от компютъра или приложението за видеоразговори, което използвате.**
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Помощно ръководство

Геймърски слушалки
INZONE H3

Ниско качество на звука

Намалете силата на звука на устройството за възпроизвеждане, ако звукът е твърде силен.
Когато използвате приложение за видеоразговори, е възможно качеството на звука да се понижи в
зависимост от състоянието на линията за комуникация.

5-038-209-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Геймърски слушалки
INZONE H3

Звукът на микрофона е нарушен от шумове./Звукът от микрофона е изкривен.

Ако в близост до слушалките има електрически проводник за осветление, флуоресцентна лампа, мобилен
телефон и др., отстранете ги далеч от слушалките.
Когато използвате приложение за видеоразговори, е възможно качеството на звука да се понижи в
зависимост от състоянието на линията за комуникация.
Намалете нивото на входа на микрофона на свързаното устройство, като например компютър и PS5™.
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Помощно ръководство

Геймърски слушалки
INZONE H3

Спецификации

Слушалки

Източник на захранване:
Съвместим със захранването на USB шината (5 V 100 mA)

Работна температура:
От 0 °C до 40 °C

Слушалки
Тип:
Затворени, динамични

Мембрана:
40 мм, куполообразен тип (звукова бобина CCAW)

Максимално допустима мощност:
1 500 mW (IEC (*1))

Импеданс:
36 Ω при 1 kHz

Чувствителност:
92 dB/mW

Честотна лента:
10 Hz – 20 000 Hz (JEITA)

Кабел:
Прибл. 1,2 m, 4-полюсен миниконектор

Маса:
Прибл. 299 г без кабел

Микрофон
Тип:
Електретен кондензатор

Насоченост:
Еднопосочни

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

IEC = Международна електротехническа комисия*1
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