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Bezpečnostní opatření
Než tento produkt začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto 
instrukční příručku. Přečtěte si také pokyny pro používání 
systému PlayStation®4. Veškerou dokumentaci si uschovejte 
pro budoucí potřebu.
Podrobné informace o používání tohoto produktu naleznete 
na adrese playstation.com/support.

Bezpečnost
 ˎ Dodržujte všechny pokyny, opatření a varování.
 ˎ NEBEZPEČÍ VDECHNUTÍ – Obsahuje malé části. Uchovávejte 
mimo dosah malých dětí.

 ˎ Pokud se při používání tohoto produktu začnete cítit 
unavení nebo vnímáte nepohodlí nebo bolest hlavy, 
okamžitě přestaňte systém používat. Pokud tento stav 
přetrvává, vyhledejte lékaře.

 ˎ Vyhýbejte se dlouhodobému používání tohoto produktu. 
Přerušujte používání přibližně v 15minutových intervalech.

 ˎ Používání sluchátek s mikrofonem s nastavením velké 
hlasitosti může vést k trvalé ztrátě sluchu. Nastavte si 
bezpečnou úroveň hlasitosti. Při delším poslechu vám může 
hlasitý zvuk znít normálně, avšak ve skutečnosti může 
poškozovat váš sluch. Pokud zaznamenáte zvonění v uších 
či slyšíte hovor tlumeně, ukončete poslech a nechte si 
zkontrolovat sluch. Čím je úroveň hlasitosti vyšší, tím dříve 
to může ovlivnit váš sluch. Za účelem ochrany sluchu 
dodržujte při používání sluchátek s mikrofonem tyto zásady:

 ˋ  Omezte dobu poslechu zvuku ze sluchátek s mikrofonem 
na vysokou hlasitost.

 ˋ  Nezvyšujte hlasitost, abyste přehlušili hlučné okolní 
prostředí.

 ˋ Pokud neslyšíte mluvit osoby kolem sebe, snižte hlasitost.
 ˎ Pokud cítíte, že sluchátka s mikrofonem dráždí vaši pokožku, 
okamžitě je přestaňte používat.

VAROVÁNÍ
Abyste zabránili případnému poškození sluchu, vyvarujte se 
dlouhodobého poslechu při vysokých hlasitostech.

http://playstation.com/support
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Používání a manipulace
 ˎ Do produktu by se neměly dostat kapaliny nebo drobné 
částečky. Pokud se tak stane, přestaňte zařízení používat a 
okamžitě jej odpojte od elektrické sítě.

 ˎ Nedotýkejte se produktu mokrýma rukama.
 ˎ Neházejte s produktem, neupusťte jej ani jej nevystavujte 
silnému fyzickému nárazu.

 ˎ Nepokládejte na produkt těžké předměty.
 ˎ Nedotýkejte se vnitřku konektoru, ani do něj nevkládejte 
cizorodé předměty.

 ˎ Nikdy nerozebírejte ani neupravujte tento produkt.
 ˎ Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiové 
frekvence a není-li instalováno a používáno v souladu s 
těmito pokyny, může způsobit škodlivé interference v 
rádiových spojeních. Nelze ovšem zaručit, že při určitých 
instalacích nedojde k interferenci. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení signálu rádia nebo televizoru, což 
lze určit ovlivnit vypnutím a zapnutím vybavení, zkuste 
rušení eliminovat jedním z následujících způsobů:

 ˋ Přesměrujte nebo přemístěte anténu.
 ˋ Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 ˋ Připojte zařízení k zásuvce v jiném elektrickém obvodu, 
než ve kterém je zapojen přijímač.

 ˋ Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým nebo 
televizním technikem.

 ˎ Tato bezdrátová sluchátka s mikrofonem pro systém 
PlayStation®4 přinášejí dynamický zvuk pro vaši zábavu. 
Vezměte na vědomí, že bezdrátové produkty mohou být 
ovlivněny přítomností jiných bezdrátových zařízení v 
blízkosti. Pokud vaše sluchátka s mikrofonem nefungují 
podle očekávání, před jejich vrácením prodejci nás prosím 
kontaktujte. Podrobnosti najdete na adrese  
playstation.com/support.

Ochrana vnějšího povrchu
Dodržováním následujících pokynů pomůžete chránit vnější 
povrch produktu před opotřebením či ztrátou barvy.

 ˎ Nenechávejte na produktu po delší dobu položené jakékoli 
předměty z gumy nebo vinylu.

 ˎ K čištění produktu používejte měkký, suchý hadřík. 
Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie. Neotírejte 
chemicky ošetřeným čisticím hadříkem.

Podmínky uskladnění
 ˎ Nevystavujte sluchátka s mikrofonem vysokým teplotám, 
vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu svitu.

 ˎ Nevystavujte produkt prachu, kouři nebo páře.

http://playstation.com/support
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Názvy a funkce součástí

b

A

c

E

d

F

G

J

K

H

I

A Náhlavní pásek (sklopný)

b Ryska L

c  Tlačítko SOUND/CHAT Upravte hlasitost chatu v závislosti na 
zvuku hry.

d  Kontrolka stavu

E  Vypínač / přepínač zvukového režimu Nastaví zvukový 
režim nebo vypne sluchátka s mikrofonem. 
 Polohy: 
 OFF (VYPNUTO) – vypne sluchátka s mikrofonem. 
 1 – standardní režim 
 2 – basový režim  
Oba zvukové režimy jsou nastavitelné a lze je nahradit jinými 
režimy z aplikace Headset Companion App (Aplikace pro 
správu sluchátek).
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F  Tlačítko MUTE / zpětný odposlech 
Krátkým stisknutím ztlumíte nebo zrušíte ztlumení 
mikrofonu* 
Dlouhým stisknutím vyberete hlasitost zpětného 
odposlechu** 
– Jedno pípnutí – nízká hlasitost 
– Dvě krátká pípnutí – vysoká hlasitost 
– Jedno hluboké pípnutí – zpětný odposlech vypnutý

  * Když je mikrofon ztlumený, funkce zpětný odposlech je 
vypnutá. 
 ** Funkce zpětný odposlech umožňuje slyšet vlastní hlas ve 
sluchátkách s mikrofonem. Hlasitost zpětného odposlechu se 
upravuje na sluchátkách s mikrofonem, nikoli na systému 
PlayStation®4 ani jiných zařízeních.

G  Tlačítko VOLUME +/– Upravuje hlasitost sluchátek s 
mikrofonem. 

H  Port USB Připojením k podporovanému zařízení USB nabijete 
sluchátka s mikrofonem.

I  Zástrčka vstup audio Když připojíš standardní 3,5mm kabel 
audio ke sluchátkům s mikrofonem za účelem použití s 
mobilními zařízeními, funkce bezdrátového připojení se 
vypne.

J  Vypínač VSS/3D AUDIO Povolí funkci Virtual Surround Sound 
nebo 3D zvuk v závislosti na obsahu. 
 Polohy: 
 OFF (VYPNUTO) – stereofonní výstup 
  ON (ZAPNUTO) – vylepšená funkce VSS pro obsah 

stereo/5.1/7.1 a 3D zvuk pro obsah s 3D zvukem

  Technologie 3D zvuku překonává funkci 7.1 Virtual Surround 
Sound a poskytuje vysoce přesný zvuk, který je v 
podporovaných hrách reprodukovaný ze všech směrů.  
Pokud hra nepodporuje 3D zvuk, stále je možné využít 
vylepšenou technologii Virtual Surround Sound.

K  Mikrofony (2) (integrované) Nenechávejte sluchátka s 
mikrofonem v blízkosti reproduktorů, je-li zapnutý mikrofon, 
mohlo by dojít ke vzniku zpětné vazby (pískání).

Bezdrátový adaptér

Tlačítko reset
Kontrolka stavu
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Počáteční nastavení
1  Nabijte sluchátka s mikrofonem připojením k portu 

USB pomocí kabelu micro-USB (součástí balení). Pokud 
chcete plně nabít sluchátka s mikrofonem se zcela 
vybitou baterií, nabíjení potrvá až 3,5 hodiny.

2  Zapojte bezdrátový adaptér do portu USB na systému 
PS4™ nebo počítači PC/Mac.

3  Posuňte vypínač / přepínač zvukového režimu na 
sluchátkách s mikrofonem do polohy „1“ nebo „2“.

Použití sluchátek s mikrofonem se 
systémem PS4™

Sluchátka s mikrofonem jsou kompatibilní se systémem 
PS4™ se systémovým softwarem verze 4.00 nebo novějším.  
Se systémem PS4™ lze použít více než jedna sluchátka s 
mikrofonem.

Zobrazení stavu
Pokud připojíte sluchátka s mikrofonem k systému PS4™ 
nebo změníte nastavení, v levém horním rohu obrazovky se 
zobrazí informace o stavu.
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Zobrazí se, když je položka [Výstup pro 
sluchátka] nastavená na možnost [Zapnuto]*

Zobrazí se, když jsou funkce Virtual Surround 
Sound nebo 3D zvuk povolené

Zobrazí úroveň hlasitosti

Zobrazí se, když je mikrofon vypnutý

Zobrazí úroveň nabití baterie

* Položka [Výstup pro sluchátka] je nastavení systému, které určuje typ 
výstupu zvuku do bezdrátových sluchátek s mikrofonem. Je dostupná 
pouze v případě, že bezdrátový adaptér je zapojený do systému 
PS4™.

Výběr výstupu zvuku
S bezdrátovými sluchátky s mikrofonem si můžete užívat 
hudbu, videa a hry na systému PlayStation®4. Na výběr máte 
stereofonní zvuk, funkci Virtual Surround Sound nebo 3D zvuk 
v závislosti na formátu obsahu.

 ˋ Zvuk hry a zvuk chatu lze poslouchat zároveň. K nastavení 
relativní hlasitosti zvuku hry a zvuku chatu se používá 
tlačítko SOUND/CHAT.

 ˋ Výstup zvuku do sluchátek s mikrofonem lze upravit tak, že 
bude slyšet pouze zvuk chatu.

 ˋ Pomocí vypínače VSS/3D AUDIO je možné změnit formát 
výstupu zvuku.

Pokud chcete změnit výstup zvuku na systému PS4™ a 
povolit, nebo zakázat vypínač VSS/3D AUDIO a tlačítko 
SOUND/CHAT, vyberte možnost  (Nastavení)  

  (Zařízení)  [Audio zařízení]  [Výstup pro 
sluchátka].

Výstup zvuku 
do sluchátek s 
mikrofonem

Vypínač VSS/3D 
AUDIO

Tlačítko SOUND/
CHAT

Veškerý zvuk Povoleno Povoleno

Pouze zvuk 
chatu Zakázáno Zakázáno

Pomocí vypínače VSS/3D AUDIO můžete vybrat různé typy 
formátu zvuku. Výstup zvuku závisí na formátu použitém v 
herním obsahu.*** 
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Herní obsah Výstup zvuku při 
vypnuté funkci 
VSS/3D AUDIO

Výstup zvuku při 
zapnuté funkci 
VSS/3D AUDIO

Stereo/5.1/7.1 Stereo VSS

3D zvuk Stereo 3D zvuk

*** Hry, které nejsou určené pro virtuální realitu, musí mít 
implementovanou technologii 3D zvuku, aby sluchátka s 
mikrofonem mohla využívat výstup ve formátu 3D zvuku, a to 
i v případě, že 3D zvuk je podporovaný soupravou PS VR. 

Použití sluchátek s mikrofonem s počítačem
Sluchátka s mikrofonem je možné používat s počítačem 
(Windows® nebo Mac OS), který má port USB. Zasuňte 
bezdrátový adaptér do portu USB počítače a poté zapněte 
sluchátka s mikrofonem. 

Tipy
 ˎ Sluchátka s mikrofonem nemusí fungovat s některými 
počítači.

 ˎ Vypínač VSS/3D AUDIO a tlačítko SOUND/CHAT lze použít 
pouze v případě, že sluchátka s mikrofonem jsou připojená 
k systému PS4™.

Použití sluchátek s mikrofonem se 
soupravou PlayStation®VR

Pomocí kabelu audio zapojte zástrčku sluchátek soupravy 
PlayStation®VR do sluchátek s mikrofonem. Tímto způsobem 
aktivujete herní zvuk zpracovaný soupravou PlayStation®VR. 

Tipy
 ˎ Chcete-li spustit 3D zvuk se soupravou PlayStation®VR, 
potřebujete kabel audio a sluchátka s mikrofonem nesmí 
být připojená k systému PS4™ bezdrátově. Pokud jsou 
sluchátka s mikrofonem připojená k systému PS4™ 
bezdrátově, uslyšíte pouze stereofonní zvuk nebo 
prostorový zvuk 7.1, a to i v případě, že obsah pro virtuální 
realitu podporuje 3D zvuk. Vypínač VSS/3D AUDIO bude 
také zakázaný.

 ˎ Chcete-li spustit 3D zvuk v obsahu, který není určený pro 
virtuální realitu, odpojte soupravu PlayStation®VR ze 
systému PS4™ a připojte sluchátka s mikrofonem k systému 
PS4™ bezdrátově.
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Použití sluchátek s mikrofonem s přenosným 
zařízením

Pomocí kabelu audio zapojte zástrčku sluchátek pro 
kompatibilní zařízení do sluchátek s mikrofonem.

 ˎ Na systémech PlayStation®Vita je k dispozici pouze 
stereofonní zvuk. Pro herní chat lze využít mikrofon.

 ˎ Na ostatních mobilních zařízeních je k dispozici pouze 
stereofonní zvuk. Pro hlasovou komunikaci lze využít 
mikrofon.

Tipy
 ˎ Když je dodaný kabel audio připojený ke sluchátkům s 
mikrofonem, vypínač VSS/3D AUDIO a tlačítko SOUND/CHAT 
nelze použít.

 ˎ Hlasitost výstupu se liší podle přenosného zařízení, které je 
připojeno. Upravte hlasitost podle potřeby.

 ˎ Můžete použít dodaný stereofonní kabel audio, připojit 
sluchátka s mikrofonem k mobilnímu zařízení a poslouchat 
zvukový obsah nebo hovor na telefonu.

 ˋ  Pokud neslyšíte zvukový obsah s použitím kabelu 
připojeného k mobilnímu zařízení, vypněte sluchátka s 
mikrofonem.

 ˋ Zařízení může podporovat pouze standardní stereofonní 
audiokabel (prodává se samostatně) pro poslech 
zvukového obsahu se sluchátky s mikrofonem. 
Upozorňujeme, že standardní audiokabely nepodporují 
hlasovou komunikaci.

 ˋ Tento produkt není kompatibilní se všemi mobilními 
zařízeními. Některé funkce nemusejí fungovat na všech 
mobilních zařízeních.
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Nabíjení sluchátek s mikrofonem
Pokud je baterie již téměř vybitá, bude červeně blikat 
kontrolka stavu a uslyšíte pípnutí. Dobijte baterii připojením 
sluchátek s mikrofonem k podporovanému zařízení USB, 
například k počítači. Během dobíjení baterie kontrolka stavu 
svítí červeně. Kontrolka stavu zhasne, až bude baterie plně 
nabitá.

Tipy
 ˎ Zbývající nabití baterie je možné zkontrolovat na obrazovce 
systému PS4™. Tuto informaci najdete v zobrazení stavu, 
které se objeví při změně nastavení sluchátek s mikrofonem.

 ˎ Pokud zařízení USB nebo rozbočovač USB neposkytují 
dostatečný výkon pro nabíjení, nemusí být možné nabít 
baterii. Zkuste připojit sluchátka s mikrofonem k jinému 
zařízení USB nebo k jinému portu USB zařízení.

 ˎ Nabíjení trvá přibližně 3,5 hodiny, pokud začnete nabíjet při 
zcela vybité baterii.

 ˎ Je-li zbývající nabití baterie nízké, sluchátka s mikrofonem 
budou pípat, jsou-li připojená a přijímají zvukový signál.

 ˎ Pokud sluchátka s mikrofonem nebudete delší dobu 
používat, doporučujeme je alespoň jednou ročně plně nabít, 
abyste pomohli zachovat funkčnost baterie.

Baterie
Upozornění – použití vestavěné baterie: 

 ˋ Součástí tohoto produktu je lithium-iontová nabíjecí 
baterie. 

 ˋ Před používáním tohoto produktu si přečtete veškeré 
pokyny pro manipulaci a nabíjení baterie a dodržujte je. 

 ˋ Při manipulaci s baterií buďte opatrní. Nesprávné použití 
může vést k požáru a popáleninám. 

 ˋ Nesnažte se baterii otevřít, rozbít, zahřívat ani zapalovat. 
 ˋ Nenechávejte baterii nabíjet příliš dlouho, když produkt 
nepoužíváte. 

 ˋ Baterie vždy zlikvidujte v souladu s místními zákony nebo 
nařízeními. 

 ˋ Nemanipulujte s poškozenou ani vytékající baterií. 
 ˋ Pokud vytéká kapalina interní baterie, přestaňte okamžitě 
používat produkt a požádejte o pomoc technickou 
podporu. Pokud se vám kapalina dostane na oděv, kůži 
nebo do očí, okamžitě zasaženou oblast opláchněte čistou 
vodou a obraťte se na lékaře. Kapalina baterií může 
způsobit oslepnutí.
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Životnost a doba použití baterie
 ˎ Baterie má omezenou životnost. Výdrž nabití baterie se 
s opakovaným používáním a časem bude postupně 
zkracovat. Životnost baterie také závisí na způsobu 
skladování, stavu používání, prostředí a dalších faktorech.

 ˎ Nabíjejte v prostředí, v němž se teplota pohybuje v rozsahu 
10 až 30 °C. V jiném prostředí nemusí být nabíjení 
dostatečně efektivní. 

 ˎ Výdrž baterie se může lišit v závislosti na podmínkách 
použití a prostředí.

Možnosti kontrolky stavu

Sluchátka s mikrofonem

Barva 
kontrolky

Vzor blikání Stav sluchátek 
s mikrofonem

Modrá Nepřerušovaně svítí Používá se

Opakovaně jedno 
bliknutí

Režim párování

Opakovaně dvojité 
bliknutí

Čeká na připojení

Červená Nepřerušovaně svítí Nabíjení

Červená Opakovaně jedno 
bliknutí

Chyba aktualizace 
firmwaru

Fialová Nepřerušovaně svítí Mikrofon je vypnutý

Fialová Opakovaně jedno 
bliknutí

Probíhá aktualizace 
firmwaru

Bezdrátový adaptér

Barva 
kontrolky

Vzor blikání Stav sluchátek 
s mikrofonem

Modrá Nepřerušovaně svítí Používá se

Opakovaně jedno 
bliknutí

Režim párování

Opakovaně dvojité 
bliknutí

Čeká na připojení
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Headset Companion App (Aplikace pro 
správu sluchátek)

Pomocí aplikace Headset Companion App (Aplikace pro 
správu sluchátek) lze změnit zvukové režimy pro sluchátka s 
mikrofonem. Můžete si vybrat z přednastavených režimů, 
které byly speciálně navrženy pro jednotlivé hry nebo žánry, 
nebo pomocí speciálního nástroje vytvořit vlastní režimy.

Chcete-li využít některý z těchto zvukových režimů, stáhněte 
si Headset Companion App (Aplikaci pro správu sluchátek) z 
obchodu PlayStation®Store a postupujte podle pokynů na 
obrazovce.

Po dokončení procesu můžete vyzkoušet zvolený režim na 
sluchátkách s mikrofonem posunutím vypínače / přepínače 
zvukového režimu do polohy „1“ nebo „2“.

Resetování sluchátek s mikrofonem
Pokud sluchátka s mikrofonem nereagují, když se je snažíte 
ovládat, resetujte je následujícím postupem:

1  Připojte bezdrátový adaptér k systému PS4™ nebo 
jinému napájenému portu USB.

Tlačítko reset

2  Zasuňte špendlík nebo podobný předmět do otvoru 
v blízkosti tlačítka reset na bezdrátovém adaptéru a 
stiskněte jej alespoň na jednu sekundu.

3 Na sluchátkách s mikrofonem podržte tlačítko MUTE.
4  Při stisknutém tlačítku MUTE posuňte vypínač / přepínač 

zvukového režimu do polohy „1“ nebo „2“.
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Výrobní štítek
Výrobní štítek obsahuje specifické informace o modelu, 
výrobci a shodě. Nachází se pod pravým náušníkem.

Pro přístup k výrobnímu štítku musíte náušník odpojit:

1 Jednou rukou přidržte sluchátka s mikrofonem.
2 Druhou rukou uchopte náušník.
3 Vytáhněte náušník ven.

Chcete-li náušník vrátit zpět, vyrovnejte náušník s vnitřní 
konstrukcí. Zatlačte jej zpět do konstrukce, až zaklapne.

Výrobní štítek
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Technické údaje

Zdroj napájení 3,7 V, DC: Vestavěná dobíjitelná 
Li-ion baterie

Kapacita baterie 760 mAh

Provozní teplota 
prostředí

5 °C–35 °C

Rozměry (š/v/h) Bezdrátová sluchátka s 
mikrofonem: 
Přibližně 168 × 192 × 40 mm
Bezdrátový adaptér:  
Přibližně 21 × 15,71 × 54 mm

Hmotnost Bezdrátová sluchátka s 
mikrofonem: Přibližně 318,2 g
Bezdrátový adaptér:  
Přibližně 13,3 g

Systém komunikace Radiové vlny 2,4 GHz

Maximální dosah 
komunikace

Přibližně 13 m*1

Doba používání při 
plném nabití

9 hodin na střední hlasitost*2

Obsah Bezdrátová sluchátka s 
mikrofonem (1)
Bezdrátový adaptér (1) 
Kabel audio 3,5 mm (1) 
Kabel USB (typ micro-B, 
60,96 cm) (1)
Pouzdro (1) 
Tištěné materiály (1 sada)

Země výroby Čína

*1 Skutečný dosah komunikace ovlivňuje řada faktorů, například 
překážky mezi sluchátky s mikrofonem a bezdrátovým adaptérem, 
magnetická pole elektronických zařízení (například mikrovlnné 
trouby), statická elektřina, výkon antény a používaný operační systém 
a softwarové aplikace. V závislosti na provozním prostředí může být 
příjem přerušován.

*2 Skutečná doba použití závisí na řadě faktorů, jako je úroveň nabití 
baterií a okolní teplota.

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího 
upozornění.

Komerční využití či půjčování tohoto produktu je zakázáno.
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ZÁRUKA
Více informací naleznete v záručním listu v balení se 
systémem PS4™, PS3™ nebo PS Vita. Úplné informace 
naleznete v záruce obsažené v balení systému PS4™.

Tento produkt byl vyroben pro společnost Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, 
W1F 7LP, Spojené království.

Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, 
W1F 7LP, Spojené království.

Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování Prohlášení o  
shodě je společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 
10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

  

Pokud uvidíte jakýkoliv z těchto symbolů na jakémkoliv z našich 
elektrických výrobků, bateriích nebo jejich obalech, znamená to, že 
příslušný elektrický výrobek nebo baterie by neměly být v Evropě a 
Turecku likvidovány jako obecný domácí odpad. Aby bylo možné zajistit 
správné nakládání s odpadem, provádějte laskavě jejich likvidaci přes 
autorizované sběrné místo v souladu s veškerými platnými místními 
právními předpisy a požadavky. Elektrické výrobky a baterie můžete 
také nechat zlikvidovat zdarma prodejcem při zakoupení nového 
výrobku stejného typu. V zemích EU je možné, že větší prodejci budou 
přijímat malé elektronické výrobky k likvidaci zdarma. Obraťte se na 
místního prodejce, který vám poskytne informace o dostupnosti této 
služby pro různé výrobky. Budete-li tento postup respektovat, pomůžete 
tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního 
prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů.
Tento symbol může být použit na bateriích v kombinaci s dalšími 
chemickými symboly. Chemický symbol pro olovo (Pb) bude uveden, 
pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova. 
Tento výrobek obsahuje baterii, která je trvale do něj zabudovaná z 
důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat. Baterii by nemělo být 
nutné vyměňovat po dobu životnosti výrobku a její odstranění by mělo 
být provedeno pouze vyškoleným servisním personálem. Abyste zajistili 
správnou likvidaci baterie, zlikvidujte tento výrobek jako elektrický 
odpad.
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Pro zákazníky v Evropě a Turecku.
Směrnice RE prohlášení „Informal DoC“
Sony Interactive Entertainment Inc. tímto prohlašuje, že tento 
produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
Podrobnosti lze získat na následující  
URL: playstation.com/support
Frekvence, které využívají bezdrátové síťové funkce tohoto 
produktu, jsou v rozsahu 2,4 GHz.
Bezdrátové frekvenční pásmo a maximální výstupní výkon: 
– Pásmo 2,4 GHz: méně než 2,8 mW.

http://playstation.com/support
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