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VAROVÁNÍ
Abyste zabránili případnému poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobého poslechu při  
vysokých hlasitostech.
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Bezpečnostní opatření
Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte dokumentaci dodanou s obalem  
a informace o balení. Veškerou dokumentaci si uschovej pro budoucí použití. 
Podrobné informace o používání tohoto produktu naleznete na adrese  
playstation.com/help

Bezpečnost

 ˎ Dodržujte všechny pokyny, opatření a varování.
 ˎ Udržujte produkt mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou malé díly spolknout nebo  
se zamotat do kabelů, což může vést ke zranění, případně způsobit nehodu či závadu.

 ˎ Součástí tohoto produktu jsou magnety, které mohou narušovat funkci kardiostimulátorů, 
defibrilátorů a programovatelných ventilů (shuntů) či dalších zdravotnických zařízení. 
Zamez blízkému kontaktu tohoto produktu s těmito zařízeními nebo osobami, které tato 
zařízení používají. Používáš-li uvedená zdravotnická zařízení, před použitím tohoto 
produktu se nejprve poraď se svým lékařem.

 ˎ Přestaňte systém používat hned, jak se při používání bezdrátových sluchátek s mikrofonem 
začnete cítit unavení nebo vnímáte nepohodlí nebo bolest hlavy. Pokud tento stav 
přetrvává, vyhledejte lékaře.

 ˎ Vyhýbejte se příliš dlouhému používání bezdrátových sluchátek s mikrofonem.  
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.

 ˎ 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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Používání a manipulace

 ˎ Nenechávej sluchátka s mikrofonem v blízkosti reproduktorů, jsou-li zapnuté mikrofony, 
mohlo by dojít ke vzniku zpětné vazby (pískání).

 ˎ Sluchátka s mikrofonem nerozebírejte ani do nich nestrkejte žádné předměty, mohlo  
by dojít k poškození vnitřních součástí nebo vašemu poranění.

 ˎ Baterie použitá v tomto zařízení může při nesprávném použití představovat riziko požáru či 
chemických popálenin. Nerozebírejte ji, nezahřívejte ji nad 60 °C ani ji nevhazujte do ohně.

 ˎ Dodržujte všechny značky a pokyny vyžadující vypnutí elektrických či radiových produktů 
ve vyhrazených oblastech, například na čerpacích stanicích, nemocnicích, oblastech  
s trhavinami, možným výskytem výbušné atmosféry či letadlech.

 ˎ Sluchátka s mikrofonem nepoužívejte při jízdě na kole, při řízení auta ani při jakýchkoli 
jiných aktivitách, které vyžadují vaše plné soustředění. Mohlo by dojít k nehodě.

 ˎ Zamezte vniknutí malých předmětů či tekutin do sluchátek s mikrofonem.
 ˎ Nedotýkejte se produktu mokrýma rukama.
 ˎ Nevystavujte sluchátka s mikrofonem silným nárazům, neházejte jimi ani je nepouštějte  
na zem.

 ˎ Nepokládejte na sluchátka s mikrofonem těžké předměty.
 ˎ Nepokládejte na sluchátka s mikrofonem na delší dobu žádné pryžové ani  
vinylové materiály.

Čištění
 ˎ K čištění sluchátek s mikrofonem použijte suchý měkký hadřík. Nepoužívejte čisticí roztoky 
ani jiné chemické látky. Nepoužívejte čisticí utěrky napuštěné chemickými látkami.

Baterie

Upozornění – použití vestavěné baterie:

 ˎ Součástí tohoto produktu je lithium-iontová nabíjecí baterie.
 ˎ Před používáním tohoto produktu si přečtete veškeré pokyny pro manipulaci a nabíjení 
baterie a dodržujte je. 

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

 ˎ Nesnažte se baterii otevřít, rozbít, zahřívat ani zapalovat. 
 ˎ Nenechávejte baterii nabíjet příliš dlouho, když produkt nepoužíváte. 
 ˎ Baterie vždy zlikvidujte v souladu s místními zákony nebo nařízeními.
 ˎ Nemanipulujte s poškozenou ani vytékající baterií.

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. 

Pokud se nepoužívá

Pokud nebudete produkt delší dobu používat, doporučujeme baterii nejméně jednou  
za rok plně nabít, abyste zachovali její funkčnost.

Podmínky uskladnění
 ˎ Při používání, manipulaci či uschování nevystavuj sluchátka s mikrofonem ani baterii 
extrémně vysokým či nízkým teplotám.

 ˎ Nenechávej je po delší dobu na přímém slunci (například v autě v létě).
 ˎ Při uschování sluchátek s mikrofonem je nezavěšuj za popruh náhlavního oblouku.  
Časem se může popruh roztáhnout a sluchátka s mikrofonem povolit.

POZNÁMKA:

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 způsobí škodlivé interference v příjmu rádiového či televizního vysílání, které lze 
potvrdit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil interferenci 
spravit 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.

Tato bezdrátová sluchátka s mikrofonem přinášejí dynamický zvuk pro vaši zábavu.  
Vezměte na vědomí, že bezdrátové produkty mohou být ovlivněny přítomností jiných 
bezdrátových zařízení v blízkosti. Pokud vaše bezdrátová sluchátka s mikrofonem nefungují 
podle očekávání, před jejich vrácením prodejci nás prosím kontaktujte. Podrobnosti najdeš 
na adrese playstation.com/help 
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Názvy a funkce součástí

Přední strana

Zadní strana

Spodní strana

Náhlavní oblouk

Popruh náhlavního oblouku

Mikrofony (skryté)

Kontrolka stavu

Tlačítka CHAT/GAME
Vypínač MONITOR
Tlačítka VOLUME +/−
Tlačítko       (ztlumení)

Port USB Type-C®

3,5mm zástrčka vstup audio

Vypínač          (napájení)
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Bezdrátový adaptér (CFI-ZWD1)

Bezdrátově propojí tvá sluchátka s mikrofonem s tvou konzolí.

Počáteční nastavení

1 Sluchátka s mikrofonem nabiješ tak, že k nim připojíš dodávaný kabel USB.
 ˎ Při nabíjení sluchátek s mikrofonem, která nejsou připojená k bezdrátovému adaptéru, 
bude kontrolka stavu na sluchátkách oranžově pulzovat. Po úplném nabití kontrolka  
stavu zhasne.

 ˎ Při nabíjení sluchátek s mikrofonem, která jsou připojená k bezdrátovému adaptéru, bude 
kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem svítit bíle. Po úplném nabití kontrolka stavu 
jednou oranžově blikne a pak se rozsvítí bíle na znamení, že jsou sluchátka stále připojená.

2 Připoj bezdrátový adaptér k portu USB na konzoli PlayStation®5  
nebo PlayStation®4. 
Kontrolka stavu na adaptéru zabliká při hledání sluchátek s mikrofonem bíle. 

3 Posuň vypínač  (napájení) do zapnuté polohy. Až se sluchátka s mikrofonem 
zapnou, začnou hledat bezdrátový adaptér. Kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem 
při hledání bliká bíle a po dokončení připojení bude bíle svítit.

 Můžeš to také zkontrolovat pomocí zvuku. Až se tvá sluchátka s mikrofonem zapnou, 
pípnou a začnou vyhledávat adaptér. Po dokončení připojení se ozve další pípnutí. 

 Pokud připojení nebude možné provést, sluchátka s mikrofonem se vypnou.  
Posuň vypínač  (napájení) do vypnuté a pak zpět do zapnuté polohy.  
Pokud ani přesto nelze dosáhnout připojení, zkus sluchátka s mikrofonem resetovat  
(viz část „Resetování sluchátek s mikrofonem“).

Tlačítko reset

Kontrolka stavu
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Používání sluchátek s mikrofonem bezdrátově na konzoli 
PlayStation®5 nebo konzoli PlayStation®4
 ˎ Nezapomeň vždy aktualizovat systémový software na nejnovější verzi.
 ˎ Na konzoli PS5 nebo konzoli PS4 můžeš najednou použít až 2 bezdrátová sluchátka  
s mikrofonem.

 ˎ Pokud budeš mimo dosah na více než 30 sekund, uslyšíš hluboké pípnutí indikující ztrátu 
připojení. Až se ocitneš zpět v dosahu, uslyšíš vysoké pípnutí indikující obnovené připojení.

 ˎ Tato sluchátka s mikrofonem podporují technologii 3D zvuku na konzolích PS5, pokud hra 
podporuje technologii 3D zvuku.

 ˎ Headset Companion App (Aplikace pro správu sluchátek) pro konzole PS4 nepodporuje tato 
sluchátka s mikrofonem.

Stav na obrazovce

Při prvním připojení ke konzoli nebo při změně nastavení se na obrazovce zobrazí  
stavové ikony.

Úroveň hlasitosti

Hlasitost ztlumena

Mikrofon zapnutý

Mikrofon ztlumený

 Baterie plně nabitá

Baterie středně nabitá

Baterie málo nabitá

Baterie vybitá

Ikony se mohou lišit v závislosti na použité kompatibilní konzoli PlayStation®.
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Výběr zvuku

Ztlumení mikrofonu (tlačítko )

Pokud chceš ztlumit mikrofony na sluchátkách s mikrofonem, stiskni na daných sluchátkách 
s mikrofonem tlačítko ztlumení.
Opětovným stisknutím tlačítka ztlumení vypneš. Ztlumení je aktivní, pokud má tlačítko 
oranžovou barvu.

Monitorování mikrofonu (vypínač MONITOR)

Monitorování mikrofonu je funkce, která ti umožní slyšet svůj vlastní hlas, takže si  
můžeš vyzkoušet, jak tě reálně slyší tví přátelé. Přesunutím vypínače zapni funkci 
monitorování mikrofonu.
Uslyšíš pípnutí:

 ˎ Zapnuto: vysoké pípnutí
 ˎ Vypnuto: hluboké pípnutí 

Pokud je zapnuto ztlumení, funkce monitorování mikrofonu se vypne.

Rovnováha hlasitosti chatu a her (tlačítka CHAT/GAME)

Je možné poslouchat zároveň zvuk hry a zvuk chatu. Pomocí tlačítek CHAT/GAME můžeš 
upravit relativní hlasitosti zvuku chatu a zvuku hry. Stisknutím tlačítek CHAT a GAME 
najednou se relativní hlasitost vyresetuje.

Některé hry mohou obsahovat funkci chatování, která není kompatibilní s funkcí  
CHAT/GAME.

 ˎ Změnu výstupu zvuku na konzoli PS5 můžeš provést v nabídce  
Nastavení  > Zvuk  > Zvukový výstup > Výstup pro sluchátka.

 ˎ Změnu výstupu zvuku na konzoli PS4 můžeš provést v nabídce  
Nastavení  > Zařízení > Audio zařízení > Výstup pro sluchátka.

Používání sluchátek s mikrofonem se soupravou 
PlayStation®VR

Pomocí přiloženého kabelu audio můžeš propojit sluchátka s mikrofonem se zástrčkou 
stereofonních sluchátek na soupravě VR. Díky tomu bude všechen zvuk, včetně 3D zvuku, 
pokud ho hra podporuje, zpracován soupravou PS VR.

Používání sluchátek s mikrofonem bezdrátově  
se zařízením USB

Sluchátka s mikrofonem můžeš připojit ke kompatibilním počítačům (se systémem 
Windows® nebo macOS®) nebo dalším zařízením se zvukovým výstupem USB.
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Do portu USB Type-A na kompatibilním zařízení zapoj bezdrátový adaptér a poté zapni 
sluchátka s mikrofonem.
Funkci CHAT/GAME je možné použít pouze v případě, že jsou sluchátka s mikrofonem 
připojena ke konzoli PS5 nebo ke konzoli PS4.
Pokud budeš mimo dosah na více než 30 sekund, uslyšíš hluboké pípnutí indikující ztrátu 
připojení. Až se ocitneš zpět v dosahu, uslyšíš vysoké pípnutí indikující obnovené připojení.

Používání sluchátek s mikrofonem s dalšími zařízeními
K připojení sluchátek s mikrofonem ke kompatibilním zařízením vybaveným 3,5mm 
zástrčkou audio můžeš použít dodávaný kabel audio (čtyřvodičový).
Pokud použiješ kabel audio, budou sluchátka s mikrofonem fungovat jako pasivní sluchátka 
s mikrofonem. Před použitím kabelu audio sluchátka s mikrofonem vypni.
Při použití kabelu audio bude přerušeno bezdrátové připojení a vypnuty následující funkce.

 ˎ Rovnováha hlasitosti chatu a her 
 ˎ Ztlumení mikrofonu
 ˎ Monitorování mikrofonu
 ˎ Úrovně hlasitosti

Pokud chceš použít mikrofony sluchátek s mikrofonem připojených ke kompatibilnímu 
zařízení, musíš použít dodávaný kabel audio. Pokud tvé zařízení není kompatibilní  
s dodávaným čtyřvodičovým kabelem, mikrofony sluchátek s mikrofonem připojených  
k tomuto zařízení nebudeš moci použít.

Čtyřvodičový kabel audio (součástí balení) Stereofonní kabel audio (není součástí balení)

 ˎ Na mobilních zařízeních není funkce 3D zvuku podporována.
 ˎ Hlasitost výstupu se liší v závislosti na připojeném mobilním zařízení.  
Hlasitost podle potřeby upravte.

Nabíjení sluchátek s mikrofonem
V případě zcela vybité baterie zabere plné nabití sluchátek s mikrofonem na konzoli PS5 
nebo konzoli PS4 přibližně 3,5 hodiny.
Pokud chceš zkontrolovat úroveň nabití sluchátek s mikrofonem, zapni je a stiskni naráz 
tlačítka CHAT a VOLUME−. Kontrolka stavu zabliká a uslyšíš pípání.
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Úroveň nabití baterie Kontrolka stavu Kontrolka zvuku

Fialová, 3 bliknutí 3 pípnutí

Fialová, 2 bliknutí 2 pípnutí

Fialová, 1 bliknutí 1 pípnutí

Oranžová, rychlé blikání 1 vysoké pípnutí, 1 hluboké pípnutí

Pokud je úroveň nabití baterie nízká, kontrolka stavu zabliká oranžově a sluchátka  
s mikrofonem pípnou.
Baterii nabiješ tak, že pomocí dodávaného kabelu USB připojíš sluchátka s mikrofonem  
k podporovanému zařízení USB, jako jsou například konzole PS5 nebo počítač.

Nabíjení, pokud sluchátka  
s mikrofonem nejsou připojena  
k bezdrátovému adaptéru

Nabíjení, pokud jsou sluchátka  
s mikrofonem připojena k bezdrátovému 
adaptéru

Kontrolka stavu na sluchátkách  
s mikrofonem pulzuje oranžově.

Kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem 
svítí bíle.

Po úplném nabití kontrolka stavu na 
sluchátkách s mikrofonem zhasne.

Po úplném nabití kontrolka stavu na 
sluchátkách s mikrofonem jednou oranžově 
blikne a pak bude bíle svítit na znamení, že jsou 
sluchátka stále připojená.

 ˎ Pokud kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem zabliká oranžově i přesto,  
že baterie není zcela vybitá, může to znamenat chybový stav. Možná bude nutné sluchátka 
s mikrofonem resetovat (viz část „Resetování sluchátek s mikrofonem“).

 ˎ Pokud budeš mimo dosah signálu, sluchátka s mikrofonem se odpojí od bezdrátového 
adaptéru a po pěti minutách se vypnou, aby šetřila baterii. Sluchátka s mikrofonem 
probudíš tak, že přepneš vypínač (napájení) do vypnuté a pak zpět do zapnuté polohy.

 ˎ Stav baterie můžeš zkontrolovat na své konzoli. Stav baterie můžeš zkontrolovat v sekci 
příslušenství řídicího střediska na své konzoli PS5.

 ˎ Pokud port USB neposkytuje dostatečný výkon pro nabíjení, připoj sluchátka s mikrofonem  
k jinému portu USB.

 ˎ Baterii doporučujeme nabíjet v prostředí s teplotou v rozmezí 5 °C až 35 °C. Nabíjení v jiných 
podmínkách nemusí být stejně účinné.

 ˎ Pokud bezdrátová sluchátka s mikrofonem nebudeš delší dobu používat, doporučujeme  
je alespoň jednou ročně plně nabít. Pomůžeš tím zachovat funkčnost baterie.

Možnosti kontrolky stavu
Kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem a bezdrátovém adaptéru ti poskytne 
informace o stavu připojení a nabíjení a také o zbývající výdrži baterie.
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Kontrolka stavu (sluchátka s mikrofonem)

Barva kontroly stavu Chování Popis

Modrá Bliká Vyhledávání bezdrátového adaptéru

Bílá Svítí Připojeno k bezdrátovému adaptéru

Oranžová Pulzuje Sluchátka s mikrofonem se nabíjejí  
(nejsou připojena k bezdrátovému adaptéru)

Bliká Baterii sluchátek s mikrofonem dochází výdrž /  
je vybitá, vypíná se*

* Pokud kontrolka na sluchátkách s mikrofonem zabliká oranžově a sluchátka s mikrofonem  
se nevypnou, může to znamenat chybový stav. Možná bude nutné sluchátka s mikrofonem  
resetovat (viz část „Resetování sluchátek s mikrofonem“).

Kontrolka stavu (bezdrátový adaptér)

Barva kontrolky stavu Chování Popis

Bílá Dvojitě bliká Vyhledávání sluchátek s mikrofonem

Bliká Párování se sluchátky s mikrofonem

Svítí Připojeno ke sluchátkům s mikrofonem

Resetování sluchátek s mikrofonem
Pokud sluchátka s mikrofonem nereagují, zkus je resetovat.

1 Vypni sluchátka s mikrofonem.

2 Připoj bezdrátový adaptér ke své konzoli nebo jinému napájenému portu  
USB Type-A.

3 Zasuň špendlík nebo podobný předmět (není součástí balení) do otvoru v blízkosti 
tlačítka reset na bezdrátovém adaptéru a stiskni jej alespoň na jednu sekundu.

Tlačítko reset

4 Na sluchátkách s mikrofonem podrž tlačítka CHAT a VOLUME+.

5 Zatímco stále držíš stisknutá tlačítka CHAT a VOLUME+, přesuň vypínač napájení  
na sluchátkách s mikrofonem do zapnuté polohy.

Pokud byl reset úspěšný, sluchátka s mikrofonem se připojí k adaptéru.
12



Výrobní štítek
Výrobní štítek obsahuje specifické informace o modelu, výrobci a shodě. Nachází se pod 
pravým náušníkem.

Pro přístup k výrobnímu štítku musíte náušník sejmout:

Pokud sluchátka s mikrofonem nereagují, zkus je resetovat.

1 Jednou rukou přidržte sluchátka s mikrofonem.

2 Druhou rukou uchopte konstrukci náušníku.

3 Vytáhněte náušník ven.

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

VO
LU

M
E

VVS

VO
LU

ME

VVS

V
O
L
U
M
E

Výrobní štítek
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Technické údaje

Vstupní jmenovitý výkon Bezdrátová sluchátka s mikrofonem 5 V ⎓ 650 mA

Bezdrátový adaptér 5 V ⎓ 100 mA

Typ baterie Vestavěná lithium-iontová baterie

Napětí baterie 3,65 V ⎓

Kapacita baterie 1000 mAh

Provozní teplota prostředí 5 °C až 35 °C

Rozměry (š/v/h) Bezdrátová sluchátka s mikrofonem  
213 × 190 × 91mm
Bezdrátový adaptér 48 x 18 x 8 mm

Hmotnost Bezdrátová sluchátka s mikrofonem 292 g
Bezdrátový adaptér 6 g

Systém komunikace Radiové vlny 2,4 GHz

Maximální dosah komunikace Cca. 10 m*1

Doba používání při plném nabití Až 12 hodin při střední úrovni hlasitosti*2

Obsah Bezdrátová sluchátka s mikrofonem (1)
Bezdrátový adaptér (1) 
1,2m kabel audio (1) 
1,5m kabel USB (1)
Stručná příručka (1)
Bezpečnostní příručka (1)

*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.



ZÁRUKA
Na tento produkt se vztahuje záruka výrobce stanovená na dobu 12 měsíců od zakoupení. 
Úplné informace najdeš v záručním listu přiloženém v balení systémů PlayStation®5 či 
PlayStation®4.

Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společností Sony Interactive Entertainment 
Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

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 Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

Vyrobeno v Číně.

Pro zákazníky v Evropě a Turecku.

  

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 v EU, Turecku 
či jiných zemích, kde jsou k dispozici systémy sběru tříděného odpadu, neměly být likvidovány 
spolu s běžným domácím odpadem. 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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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: http://www.compliance.sony.de/
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 10 mW.
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