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Πριν από τη χρήση
ˎˎ Διαβάστε

προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τα υπόλοιπα εγχειρίδια που αφορούν
το συμβατό υλικό. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

ˎˎ Να

ενημερώνετε πάντα το λογισμικό συστήματος του PlayStation®5 σας και το λογισμικό
συσκευής ασύρματου χειριστηρίου με την πιο πρόσφατη ενημέρωση.

Προειδοποιηση
Χρήση ακουστικών ή ακουστικών με μικρόφωνο
Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ακουστικά με μικρόφωνο (δεν περιλαμβάνονται στη
συσκευασία) με υψηλή ένταση ήχου, διατρέχετε κίνδυνο μόνιμης απώλειας ακοής.
Να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου σε ασφαλές επίπεδο. Με την πάροδο του χρόνου, η ακοή
προσαρμόζεται στην υψηλότερη ένταση του ήχου και, ενώ σας φαίνεται ότι η ένταση είναι
κανονική, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι επιβλαβής για την ακοή σας. Εάν αισθανθείτε
οποιαδήποτε ενόχληση κατά την ακοή ή κουδούνισμα ή υπόκωφο ήχο, σταματήστε την
ακρόαση και προβείτε σε εξέταση της ακοής σας. Όσο υψηλότερη είναι η ένταση του ήχου
τόσο συντομότερα μπορεί να επηρεαστεί η ακοή σας.

Διαχείριση μπαταριών ιόντων λιθίου
Μη χειρίζεστε μπαταρίες ιόντων λιθίου που έχουν φθορές ή παρουσιάζουν διαρροή υγρού.
Αν σημειωθεί διαρροή του υγρού που βρίσκεται στο εσωτερικό της μπαταρίας, διακόψτε
αμέσως τη χρήση του προϊόντος και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για βοήθεια.
Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα ρούχα, το δέρμα ή τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως την
περιοχή με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Το υγρό μπαταρίας μπορεί
να προκαλέσει τύφλωση.

Ραδιοκύματα
Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ιατρικές συσκευές (για
παράδειγμα, βηματοδότες), γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία και πιθανό
τραυματισμό. Εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον
γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής προτού χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία ασύρματης δικτύωσης (Bluetooth® και ασύρματο LAN). Μην χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία ασύρματης δικτύωσης στις εξής τοποθεσίες: Περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση
ασύρματου δικτύου, όπως νοσοκομεία. Να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς των
ιατρικών ιδρυμάτων όταν χρησιμοποιείτε την κονσόλα εντός των εγκαταστάσεών τους.
Περιοχές κοντά σε συναγερμούς φωτιάς, αυτόματες πόρτες και άλλους τύπους αυτόματου
εξοπλισμού.

Μαγνήτες
Αυτό το προϊόν έχει μαγνήτες που μπορεί να παρεμβληθούν στη λειτουργία
βηματοδότη, απινιδωτή και προγραμματιζόμενης βαλβίδας βοηθητικής διόδου
ή άλλες ιατρικές συσκευές. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά σε τέτοιες
ιατρικές συσκευές ή πρόσωπα που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ιατρικές
συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος
αν χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές.
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Προφυλάξεις
Ασφάλεια
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί με πρώτο μέλημα την ασφάλεια. Ωστόσο, κάθε ηλεκτρική
συσκευή, αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, ενέχει κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. Για να συμβάλετε στη διασφάλιση απρόσκοπτης
λειτουργίας, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.
Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις οδηγίες. Αν έχετε κάποια απορία
σχετικά με οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με την κατάλληλη
γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών του PlayStation®. Μπορείτε να βρείτε τον
σχετικό αριθμό στο φυλλάδιο εγγύησης.
ˎˎ Διακόψτε τη χρήση και αποσυνδέστε τυχόν καλώδια αμέσως αν η συσκευή λειτουργεί
με αφύσικο τρόπο, παράγει ασυνήθιστους ήχους ή οσμές ή είναι πολύ ζεστή στο άγγιγμα.
ˎˎ Αποφύγετε

να παίζετε όταν είστε κουρασμένοι ή χρειάζεστε ύπνο.

Χρήση της δόνησης του ασύρματου χειριστηρίου
ˎˎ Αν

το ασύρματο χειριστήριο είναι τοποθετημένο σε επίπεδη επιφάνεια, η δόνηση του
ασύρματου χειριστηρίου κατά τη διεξαγωγή ενός παιχνιδιού μπορεί να το κάνει να πέσει
από τη θέση του, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό ή βλάβη.

ˎˎ Μην

χρησιμοποιείτε τη δόνηση ή τη λειτουργία εφέ σκανδάλης αν έχετε κάποια πάθηση
ή τραυματισμό στα κόκκαλα, τους συνδέσμους ή τους μύες των χεριών σας. Αν υποφέρετε
από κάποια πάθηση ή τραυματισμό, μην παίζετε παιχνίδια που υποστηρίζουν αυτές τις
λειτουργίες με το χειριστήριο, εκτός εάν απενεργοποιήσετε πρώτα αυτές τις λειτουργίες.
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, επιλέξτε
Ρυθμίσεις
> Παρελκόμενα από την αρχική οθόνη στην κονσόλα PS5™.

Τραυματισμοί μικρών παιδιών
Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν μικρά
εξαρτήματα ή να τυλίξουν τα καλώδια γύρω τους, γεγονός που μπορεί να επιφέρει
τραυματισμό ή να προκαλέσει ατύχημα ή δυσλειτουργία.

Επίπεδο έντασης
ˎˎ Για

να προστατέψετε την ακοή σας: Περιορίστε το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείτε
τα ακουστικά ή ακουστικά με μικρόφωνο σε υψηλή ένταση.

ˎˎ Μην

αυξάνετε την ένταση, ώστε να αποκλείσετε τον περιβάλλοντα θόρυβο.

ˎˎ Χαμηλώστε

την ένταση, εάν δεν μπορείτε να ακούσετε την ομιλία ατόμων σε κοντινή

απόσταση.

Χρήση και χειρισμός
Διαλείμματα
ˎˎ Αποφύγετε

την παρατεταμένη χρήση της κονσόλας. Κάντε 15 λεπτά διάλειμμα για κάθε
ώρα παιχνιδιού.

ˎˎ Αποφύγετε

να παίζετε όταν είστε κουρασμένοι ή χρειάζεστε ύπνο.

ˎˎ Διακόψτε

αμέσως τη χρήση της κονσόλας αν αρχίσετε να αισθάνεστε κόπωση, δυσφορία
ή πόνο στα χέρια ή στους βραχίονες ενώ χρησιμοποιείτε το ασύρματο χειριστήριο.
Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
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ˎˎ Αν

παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προβλήματα υγείας, διακόψτε αμέσως
τη χρήση της κονσόλας. Αν συνεχιστούν τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
—— Ζάλη, ναυτία, κόπωση

ή συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της κινητικής ναυτίας

—— Δυσφορία

ή πόνο σε κάποιο σημείο του σώματος, όπως τα μάτια, τα αφτιά, τα χέρια
ή τους βραχίονες

Εκκενώσεις στατικού ηλεκτρισμού
Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ή ακουστικά με μικρόφωνο σε ιδιαιτέρα ξηρές συνθήκες
αέρα, ενδέχεται να νιώσετε έναν μικρό και γρήγορο (στατικό) κραδασμό στα αφτιά σας.
Αυτό προκύπτει από τον στατικό ηλεκτρισμό που συγκεντρώνεται στο σώμα και δεν
οφείλεται σε κακή λειτουργία των ακουστικών ή των ακουστικών με μικρόφωνο.

Αισθητήρας κίνησης
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αισθητήρα κίνησης του ασύρματου χειριστηρίου, δώστε
ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία. Αν το χειριστήριο χτυπήσει κάποιον άνθρωπο
ή αντικείμενο, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά.
ˎˎ Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αισθητήρα κίνησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό
χώρο για να κινηθείτε.
ˎˎ Πιάστε καλά το ασύρματο χειριστήριο για να μη γλιστρήσει από τα χέρια σας και
προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.
ˎˎ Αν χρησιμοποιείτε ασύρματο χειριστήριο που είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα PS5
με καλώδιο USB, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για το καλώδιο, ώστε να μην
χτυπήσει κάποιο άτομο ή αντικείμενο.

Φωτιζόμενη μπάρα
Μην κοιτάζετε για πολλή ώρα τη φωτιζόμενη μπάρα στο χειριστήριο όταν αναβοσβήνει.
Διακόψτε αμέσως τη χρήση αν αρχίσετε να αισθάνεστε ενόχληση ή πόνο εσωτερικά
ή εξωτερικά στο σώμα σας λόγω ερεθισμάτων φωτός.

Τοποθέτηση και χειρισμός
ˎˎ Μην

τοποθετείτε το προϊόν σε επιφάνειες που είναι ασταθείς, γέρνουν ή δέχονται δονήσεις.

ˎˎ Μην

τοποθετείτε το προϊόν στο δάπεδο ή σε μέρος όπου κάποιος μπορεί να παραπατήσει
ή να σκοντάψει πάνω του.

ˎˎ Μην

επιτρέπετε την είσοδο υγρών ή μικροαντικειμένων στο προϊόν.

ˎˎ Μην

αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.

ˎˎ Μην

αγγίζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας.

ˎˎ Μην

ρίχνετε κάτω το προϊόν και μην το εκθέτετε σε ισχυρή φυσική δόνηση.

ˎˎ Μην

στηρίζεστε ή τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο προϊόν.

ˎˎ Μην

αγγίζετε τις θύρες και μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στο προϊόν.

ˎˎ Αν

υπάρχει σκόνη ή ξένα αντικείμενα στα βύσματα, αφαιρέστε τα με ένα στεγνό πανί
πριν τη σύνδεση.

ˎˎ Μην
ˎˎ Το

αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το προϊόν.

προϊόν και τα μέρη του αποτελούνται από μεταλλικά και πλαστικά υλικά. Κατά την
απόρριψη του προϊόντος, ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την κατάλληλη
απόρριψη τέτοιων υλικών.
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Καθαρισμός
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν φθορές και αποχρωματισμό
των εξωτερικών επιφανειών του προϊόντος.
ˎˎ Σκουπίζετε με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
ˎˎ Μην

εφαρμόζετε εντομοκτόνα ή άλλες πτητικές ουσίες.

ˎˎ Μην

τοποθετείτε υλικά από καουτσούκ ή βινύλιο στο εξωτερικό του προϊόντος για
μεγάλο χρονικό διάστημα.

ˎˎ Μην

χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα χημικά. Μην σκουπίζετε με χημικά επεξεργασμένο
πανί καθαρισμού.

Συνθήκες αποθήκευσης
ˎˎ Μην

εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά ποσοστά υγρασίας και άμεσο
ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, της μεταφοράς και της αποθήκευσης.

ˎˎ Μην

αφήνετε το προϊόν σε αυτοκίνητο με κλειστά παράθυρα, ιδιαίτερα αν έχει πολλή ζέστη.

ˎˎ Μην

εκθέτετε το προϊόν σε σκόνη, καπνό ή ατμούς.
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Ονόματα μερών υλικού
Μπροστινό μέρος

A BC

D

E

C F G

H

NML K J I
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A)

Κατευθυντικά κουμπιά

B)

Κουμπί

C)

Φωτιζόμενη μπάρα

D)

Επιφάνεια αφής/Κουμπί επιφάνειας αφής

E)

Ένδειξη παίκτη

F)

Κουμπί

G)

Κουμπιά ενεργειών
Κουμπί
/ κουμπί

(δημιουργίας)

(επιλογών)

/ κουμπί

/ κουμπί

H)

Δεξιός μοχλός/κουμπί R3

I)

Ηχείο

J)

Κουμπί

K)

Υποδοχή ακουστικών με μικρόφωνο

L)

Μικρόφωνο

M)

Κουμπί

N)

Αριστερός μοχλός/κουμπί L3

(PS)

(σίγασης)

Πάνω μέρος

AB

C

A)

Κουμπί R1

B)

Κουμπί R2

C)

Θύρα USB

D)

Κουμπί L1

E)

Κουμπί L2

DE

Σύζευξη του χειριστηρίου
Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο, θα χρειαστεί να το συζεύξετε
με την κονσόλα PS5.

1
2

Ενεργοποιήστε την κονσόλα.
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Πατήστε το κουμπί

Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα σας χρησιμοποιώντας
το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στην κονσόλα.
(PS).

Το χειριστήριο ενεργοποιείται. Αφού η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήσει, η ένδειξη
παίκτη ανάβει.

Φόρτιση χειριστηρίου
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στην κονσόλα σας για να συνδέσετε
το χειριστήριο στην κονσόλα PS5 όταν η κονσόλα σας είναι ενεργοποιημένη
ή σε λειτουργία αδράνειας. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αδράνειας, η φωτιζόμενη
μπάρα στο χειριστήριο αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα. Όταν η φόρτιση
ολοκληρωθεί, η φωτιζόμενη μπάρα σβήνει.
Συμβουλές
ˎˎ Για

να φορτίσετε το χειριστήριο όσο η κονσόλα σας είναι σε λειτουργία αδράνειας, πρέπει
πρώτα να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό
χρήσης του PS5.
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ˎˎ Επίσης

μπορείτε να φορτίσετε το χειριστήριο συνδέοντας το καλώδιο USB σε έναν
υπολογιστή ή σε μια άλλη συσκευή USB. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB που
συμμορφώνεται με το πρότυπο USB. Ενδέχεται να μην μπορείτε να φορτίσετε το χειριστήριο
σε ορισμένες συσκευές.

Μπαταρία
Προφυλάξεις για τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας:
—— Το

προϊόν αυτό περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.

—— Προτού

χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε όλες τις οδηγίες για το χειρισμό
και τη φόρτιση της μπαταρίας και ακολουθήστε τις προσεκτικά.

—— Δώστε

μεγάλη προσοχή κατά το χειρισμό της μπαταρίας. Η κακή χρήση της μπορεί
να προκαλέσει πυρκαγιά και εγκαύματα.

—— Μην

επιχειρήσετε να ανοίξετε, να χτυπήσετε, να θερμάνετε ή να βάλετε φωτιά στην
μπαταρία.

—— Μην

αφήνετε την μπαταρία να φορτίζει παρατεταμένα όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

—— Απορρίψτε

τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία ή τις
απαιτήσεις..

Διάρκεια ζωής μπαταρίας
ˎˎ Η

μπαταρία έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Η διάρκεια της μπαταρίας θα μειώνεται
σταδιακά με την επαναλαμβανόμενη χρήση και την πάροδο του χρόνου. Η διάρκεια ζωής
της μπαταρίας εξαρτάται επίσης από τη μέθοδο αποθήκευσης, την κατάσταση χρήσης,
το περιβάλλον και άλλους παράγοντες.

ˎˎ Να

φορτίζετε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου το εύρος θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ
10 °C και 30 °C. Η απόδοση της φόρτισης ενδέχεται να είναι χαμηλότερη όταν
πραγματοποιείται σε διαφορετικό περιβάλλον.

ˎˎ Η

διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τους
περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, συνιστάται
να το φορτίζετε πλήρως τουλάχιστον μία φορά το χρόνο προκειμένου να διατηρηθεί
η λειτουργικότητά του.
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Προδιαγραφές
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού που χρησιμοποιείται, η κονσόλα PS5 ενδέχεται να
λειτουργεί διαφορετικά από τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Ονομαστική ισχύς εισόδου

5 V ⎓ 1 500 mA

Τύπος μπαταρίας

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου

Τάση

3,65 V ⎓

Χωρητικότητα μπαταρίας

1 560 mAh

Θερμοκρασία λειτουργίας

5 °C έως 35 °C

Βάρος

Περίπου. 280 γρ

Χώρα παραγωγής

Κίνα

ΕΓΓΥΗΣΗ
Το παρόν προϊόν καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή για 12 μήνες από την
ημερομηνία αγοράς του. Για όλες τις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην εγγύηση που
περιλαμβάνεται στη συσκευασία του PS5.
Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από ή εκ μέρους της Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Ιαπωνία).
Την εισαγωγή και τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Interactive Entertainment
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London,W1F 7LP, United Kingdom
(Ηνωμένο Βασίλειο).
Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για την έκδοση και τη διατήρηση των Δηλώσεων
συμμόρφωσης είναι η Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,
1930 Zaventem, Βέλγιο.

9

Για τους πελάτες στην Ευρώπη και την Τουρκία.
Ανεπίσημη δήλωση συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με το
ραδιοεξοπλισμό

Με την παρούσα, η Sony Interactive Entertainment Inc. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν
συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας
2014/53/EE. Για λεπτομέρειες,παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του
διαδικτύου: https://www.compliance.sony.eu/
Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τη λειτουργία ασύρματης δικτύωσης αυτού του
προϊόντος έχουν εύρος 2,4 GHz (Bluetooth®).
Ζώνη ασύρματης συχνότητας και μέγιστη ισχύς εξόδου:
– Bluetooth® 2,4 GHz: κάτω από 10 mW.

Όταν βλέπετε οποιοδήποτε από τα δύο σύμβολα σε οποιοδήποτε από τα ηλεκτρικά μας
προϊόντα, μπαταρίες ή συσκευασίες, σημαίνει ότι το εν λόγω ηλεκτρικό προϊόν δεν πρέπει
να απορριφθεί ως γενικά οικιακά απορρίμματα στην ΕΕ, στην Τουρκία ή άλλες χώρες όπου
διατίθενται χωριστά συστήματα συλλογής απορριμάτων. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή
επεξεργασία των αποβλήτων, παρακαλούμε να τα διαθέτετε μέσω εξουσιοδοτημένων
εγκαταστάσεων συλλογής, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους ή προϋποθέσεις. Τα
απόβλητα μπαταριών και ηλεκτρικού εξοπλισμού μπορούν να διατεθούν δωρεάν μέσω των
καταστημάτων λιανικής πώλησης κατά την αγορά ενός νέου παρόμοιου προϊόντος. Επίσης,
στις χώρες της Ε.Ε. μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης ίσως δέχονται μικρά απόβλητα
ηλεκτρικών συσκευών δωρεάν. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης για
να μάθετε αν αυτή η υπηρεσία προσφέρεται για τα προϊόντα που θέλετε να διαθέσετε. Με
αυτές τις ενέργειες, θα βοηθήσετε να συντηρήσετε τους φυσικούς πόρους και να βελτιώσετε
τα πρότυπα της προστασίας του περιβάλλοντος στην επεξεργασία και τη διάθεση των
ηλεκτρικών αποβλήτων.
Το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαταρίες σε συνδυασμό με πρόσθετα χημικά
σύμβολα. Το χημικό σύμβολο για τον μόλυβδο (Pb) θα εμφανιστεί εάν η μπαταρία περιέχει
περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.
Το προϊόν αυτό περιέχει μια μπαταρία που είναι μόνιμα ενσωματωμένη για λόγους
ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να
αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και θα πρέπει να αφαιρεθεί μόνο από
ειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να εξασφαλιστεί η σωστή επεξεργασία αποβλήτων της
μπαταρίας, απορρίψτε αυτό το προϊόν όπως τα ηλεκτρικά απόβλητα.
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“ ”, “PlayStation”, “PS5”, “DualSense” and “PlayStation Shapes Logo” are registered trademarks
or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY” and “

” are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any
use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade
names are those of their respective owners.
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