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Biztonsági tudnivalók
A termék használata előtt olvasd el alaposan a dobozban és a dobozon található 
információkat! Őrizd meg az összes dokumentációt későbbi használatra. 
A termék használatával kapcsolatos, részletes utasításokat lásd: playstation.com/help

Biztonság

 ˎ Vegyél figyelembe minden figyelmeztetést és utasítást.
 ˎ A terméket tartsd távol kisgyermekektől. Előfordulhat, hogy a kisebb gyermekek lenyelik az 
alkatrészeket vagy maguk köré tekerik a vezetékeket, ami személyi sérülést, balesetet vagy 
az eszköz működési hibáját okozhatja.

 ˎ A termék mágneseket tartalmaz, amelyek megzavarhatják a pacemakerek, defibrillátorok 
és programozható shunt szelepek vagy egyéb orvosi eszközök működését. Ne helyezd 
a terméket ilyen orvosi eszközök vagy ezeket használó 

 ˎ személy közelébe. Amennyiben ilyen orvosi eszközöket használsz, konzultálj 
kezelőorvosoddal a termék használata előtt.

 ˎ Azonnal hagyd abba a rendszer használatát, ha kezded fáradtnak érezni magad, vagy 
kellemetlen érzést, illetve fejfájást észlelsz a vezeték nélküli headset használata közben. 
Ha továbbra is fennáll ez az állapot, fordulj orvoshoz.

 ˎ Ne használd hosszú ideig a vezeték nélküli headsetet. Tarts szünetet körülbelül 
15 percenként.

 ˎ A headset túl magas hangerőn való használata tartós halláskárosodást okozhat. 
 ˎ Állítsd a hangerőt biztonságos szintre. Idővel a túl hangos beállítást is normálisnak 
hallhatjuk, miközben valójában károsodik a hallásunk. Ha cseng a füled, vagy tompán 
hallod a beszédhangokat, hagyd abba a termék használatát, és ellenőriztesd a halllásod 
orvossal. Minél nagyobb a hangerő, annál hamarabb károsíthatja a hallásodat. Hallásod 
védelme érdekében:

 ˋ A headsetet csak korlátozott ideig használd magas hangerőn.
 ˋ Ne növeld a hangerőt azért, hogy elnyomd vele a környezet zajait.
 ˋ Csökkentsd a hangerőt, ha a közeledben lévő emberek beszédét nem hallod.

 ˎ Ha a headset irritálja a bőrödet, azonnal hagyd abba a használatát.
 ˎ A belső akkumulátorfolyadék szivárgásakor ne használd tovább az eszközt, és fordulj  
a műszaki támogatási csoport munkatársaihoz. Ha a folyadék az öltözetedre, bőrödre vagy 
szemedbe kerülne, késlekedés nélkül öblítsd ki/át az érintett területet, és fordulj orvoshoz. 
Az akkumulátorfolyadék vakságot okozhat.
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Használat és kezelés

 ˎ Ne hagyd a headsetet a hangszórók közelében, miközben a mikrofon be van kapcsolva, 
mert ez gerjedést (hangos zajt) okozhat.

 ˎ A headsetet ne szereld szét, és ne helyezz a belsejébe idegen tárgyakat, mert ezzel 
megrongálhatod a belső alkatrészeket, vagy sérülést okozhatsz magadnak.

 ˎ A készülékben lévő akkumulátor tüzet vagy kémiai égést okozhat, ha nem megfelelően 
kezelik. Ne szereld szét, ne hevítsd 60°C fölé, és ne égesd el.

 ˎ Mindig tartsd be az elektronikus vagy rádiós berendezések kikapcsolására felszólító 
jelzéseket és utasításokat az olyan területeken, mint például a benzinkutak környéke,  
a kórházak, a robbantási területek, a robbanásveszélyes zónák és a repülőgépek.

 ˎ A headsetet tilos kerékpározás, autóvezetés vagy más, teljes figyelmet igénylő 
tevékenység közben használni. Ez balesetveszélyes lehet.

 ˎ Ügyelj arra, hogy ne kerüljön folyadék vagy apró anyagok a headset belsejébe.
 ˎ Ne érj hozzá a termékhez nedves kézzel.
 ˎ A headsetet ne ejtsd el, és ne tedd ki erős fizikai hatásoknak.
 ˎ A headsetre ne helyezz nehéz tárgyakat.
 ˎ A headset külső burkolatára ne helyezz hosszabb időre gumiból vagy vinilből  
készült tárgyakat.

Tisztítás
 ˎ A headsetet puha, száraz textíliával tisztítsd. Ne használj oldószereket vagy más vegyi 
anyagokat. Ne használj vegyszerrel kezelt tisztítókendőt.

Akkumulátor
Figyelmeztetés – a beépített akkumulátor használata: 

 ˎ A termék újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz.
 ˎ A termék használata előtt olvasd el az akkumulátor kezelésére és töltésére vonatkozó 
összes utasítást, és körültekintően tartsd be őket. 

 ˎ Különösen ügyelj az akkumulátor kezelésére. A helytelen használat tüzet és égési 
sérüléseket okozhat. 

 ˎ Az akkumulátort soha ne próbáld meg kinyitni, bezúzni vagy elégetni. 
 ˎ Ne hagyd az akkumulátort hosszú ideig tölteni, amikor a termék nincs használatban. 
 ˎ Az elhasznált akkumulátoroktól mindig a helyi törvényeknek és jogszabályoknak 
megfelelően szabadulj meg.

 ˎ Ne fogd meg a sérült vagy szivárgó akkumulátort.

Az akkumulátor élettartama és üzemideje

 ˎ Az akkumulátor élettartama véges. Az akkumulátor üzemideje idővel és az ismételt 
használat során fokozatosan csökken. Az akkumulátor élettartama a tárolási módszertől, 
a használat módjától, a környezeti és más tényezőktől függően is változik.

 ˎ Az akkumulátor töltését 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékletű környezetben végezd. 
Egyéb feltételek mellett előfordulhat, hogy a töltés nem elég hatékony.

 ˎ Az akkumulátor üzemideje a használati feltételek és a környezeti tényezők függvényében 
eltérő lehet.



Használaton kívül

Ha a terméket huzamosabb ideig nem használod, akkor működőképességének megőrzése 
érdekében ajánlatos legalább évente egyszer teljesen feltölteni.

Tárolási feltételek
 ˎ Működés, szállítás vagy tárolás közben ne tedd ki a headsetet és az akkumulátort 
szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek.

 ˎ Ne hagyd hosszú ideig olyan helyen, ahol közvetlen napfény érheti (pl. a kocsiban nyáron).
 ˎ Ne tárold a headsetet a fejpánt szíjánál felakasztva. Kis idő elteltével a szíj kinyúlhat,  
és nem fog megfelelően illeszkedni a headsethez.

MEGJEGYZÉS:

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugározhat, és 
amennyiben nem az előírásoknak megfelelően telepítik, káros interferenciát okozhat  
a rádióadásokban. Nincs garancia azonban arra, hogy az egyes telepítések esetében  
nem lép fel interferencia. Ha a készülék zavarja a rádiós vagy televíziós vételt – amiről 
a készülék ki- és bekapcsolásával győződhetsz meg –, akkor a következő intézkedések 
megtételével csökkentheted a zavarást:

 ˋ Fordítsd el vagy helyezd más helyre a vevőantennát.
 ˋ Helyezd egymástól távolabbra a berendezést és a vevőkészüléket.
 ˋ A készüléket csatlakoztasd másik körön lévő elektromos hálózati csatlakozóra,  
mint amelyikre a vevő csatlakozik.

 ˋ Fordulj a forgalmazóhoz, vagy kérd rádió- vagy televíziószerelő segítségét.

A vezeték nélküli headset dinamikus hangzásélménnyel teszi még izgalmasabbá a 
szórakozást. Ne feledd, hogy a vezeték nélküli termékek működését a közelben lévő más 
vezeték nélküli eszközök zavarhatják. Ha a vezeték nélküli headset a vártnál rosszabb 
teljesítményt nyújt, fordulj hozzánk, mielőtt visszavinnéd a forgalmazóhoz. A részletekért 
lásd: playstation.com/help
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Alkatrésznevek és funkciók

Elülső rész

Hátsó rész

Alsó rész

Fejpánt

Fejpánt szíja

Mikrofon (rejtett)

Állapotjelző

CHAT/GAME gombok
MONITOR kapcsoló
VOLUME +/- gombok

(némítás) gomb

USB Type-C® aljzat

3,5 mm-es audiobemeneti jack csatlakozó

(táp) kapcsoló 
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Vezeték nélküli adapter (CFI-ZWD1)

Vezeték nélkül csatlakoztatja a headsetet a konzolodhoz.

Kezdeti beállítás

1 Csatlakoztasd a mellékelt USB-kábelt a headset töltéséhez.
 ˎ Amennyiben töltéskor a headset nincs csatlakoztatva a vezeték nélküli adapterhez, 
a headset állapotjelzője narancssárgán világít. Ha a headset teljesen feltöltődött, 
az állapotjelző kikapcsol.

 ˎ Amennyiben töltéskor a headset csatlakoztatva van a vezeték nélküli adapterhez, a 
headset állapotjelzője fehéren világít. Ha a headset teljesen feltöltődött, az állapotjelző 
egyszer narancssárgán felvillan, majd folyamatosan fehéren világít, jelezve, hogy még 
mindig csatlakoztatva van.

2 Csatlakoztasd a vezeték nélküli adaptert PlayStation®5 vagy PlayStation®4 
konzolod USB-aljzatához.
Az adapter állapotjelzője fehéren villog, amíg a headsetet keresi. 

3 Kapcsold be a  (táp) kapcsolót. Miután bekapcsoltad, a headset keresni kezdi 
a vezeték nélküli adaptert. A headset állapotjelzője a keresés közben kéken villog, majd 
sikeres csatlakozás után folyamatosan fehéren fog világítani.

 A fényjelzések mellett a hangjelzéseket is figyelheted. Bekapcsolás után a headset 
hangjelzést ad, és elkezdi keresni az adaptert. Sikeres csatlakozás után újabb hangjelzést 
fogsz hallani. 

Ha a csatlakozás nem lehetséges, a headset kikapcsol. Kapcsold ki a    (táp) 
kapcsolót, majd kapcsold újra be. Ha továbbra sem sikerül csatlakoztatni, próbáld meg 
visszaállítani a headsetet (lásd „A headset visszaállítása” c. részt).

Reset gomb

Állapotjelző
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A headset vezeték nélküli használata PlayStation®5 
konzolon vagy PlayStation®4 konzolon
 ˎ Mindig a rendszerszoftver legfrissebb verzióját használd.
 ˎ Egyszerre akár 2 vezeték nélküli headsetet is használhatsz PS5 konzoloddal vagy 
PS4 konzoloddal.

 ˎ Ha több mint 30 másodpercet töltesz hatótávolságon kívül, egy mély hangjelzést fogja 
jelezni, hogy a kapcsolat megszakadt. Ha ismét hatótávolságon belülre kerülsz, egy magas 
hangjelzés fogja jelezni a kapcsolat helyreállását.

 ˎ A headset akkor támogatja a 3D hangzást a PS5 konzolokon, ha maga a játék is támogatja 
a 3D hangzást.

 ˎ A PS4 konzol Headset Companion App (Fejhallgató-támogató) alkalmazása nem 
támogatja ezt a headsetet.

Képernyőn megjelenő állapot

Mikor először csatlakozol konzolodhoz, vagy módosítod a beállításokat, a képernyőn 
megjelenik az állapot ikon. 

Hangerőszint

Hang lenémítva

Mikrofon bekapcsolva

Mikrofon lenémítva

 Akkumulátor töltöttségi szintje: magas

Akkumulátor töltöttségi szintje: közepes

Akkumulátor töltöttségi szintje: alacsony

Akkumulátor töltöttségi szintje: lemerült

Az ikonok a használt kompatibilis PlayStation® konzoltól függően eltérhetnek.
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Hangzás kiválasztása

Mikrofon lenémítása (  gomb)

A headset mikrofonjának némításához nyomd meg a headseten található némítás gombot.

A némítás kikapcsolásához nyomd meg újra a gombot. A Némítás be van kapcsolva, mikor 
a gomb narancssárgán világít.

Mikrofonfigyelés (MONITOR kapcsoló)

A Mikrofonfigyelés funkcióval hallhatod a saját hangod, így kipróbálhatod, hogyan hallanak 
téged a barátaid. A kapcsoló elcsúsztatásával kapcsold be a mikrofonfigyelés funkciót.
Hangjelzést fogsz hallani:

 ˎ Bekapcsolás: magas hangjelzés
 ˎ Kikapcsolás: mély hangjelzés

Ha a némítás be van kapcsolva, a mikrofonfigyelés funkció ki van kapcsolva.

A csevegés és a játék hangerejének egyensúlya (CHAT/GAME gombok)

Párhuzamosan hallgathatsz játék- és csevegéshangokat. Használd a CHAT/GAME gombokat 
a játék és a csevegés egymáshoz viszonyított hangerejének beállításához. Nyomd meg 
egyszerre a CHAT és GAME gombokat, hogy visszaállítsd az egymáshoz viszonyított hangerőt.
Előfordulhat, hogy egyes játékok csevegés funkciója inkompatibilis a CHAT/GAME funkcióval.

 ˎ A PS5 konzol hangkimenetének módosításához válaszd a 
Beállítások  > Hang > Audiokimenet> Kimenet fejhallgatókhoz lehetőséget.

 ˎ A PS4 konzol hangkimenetének módosításához válaszd a 
Beállítások  > Eszközök > Audioeszközök > Kimenet fejhallgatókhoz lehetőséget.

A headset használata PlayStation®VR-ral
A tartozékként mellékelt audiokábel segítségével a headset csatlakoztatható a VR headset 
sztereó-fülhallgató csatlakozójához. Így teljes lesz a PS VR hangzás, beleértve a 3D hangzást 
is, amennyiben azt támogatja a játék.

A headset vezeték nélküli használata az USB-eszközzel
A headsetet kompatibilis számítógépekkel (Windows® vagy macOS®), vagy olyan 
eszközökkel is használhatod, amelyeknek van USB-s hangkimenete.
A vezeték nélküli adaptert csatlakoztasd a kompatibilis eszköz USB Type-A aljzatához, 
majd kapcsold be a headsetet.
A CHAT/GAME funkciót csak akkor használhatod, ha a headset csatlakoztatva van egy 
PS5 konzolhoz vagy egy PS4 konzolhoz.
Ha több mint 30 másodpercet töltesz hatótávolságon kívül, egy mély hangjelzést fogja 
jelezni, hogy a kapcsolat megszakadt. Ha ismét hatótávolságon belülre kerülsz, egy magas 
hangjelzés fogja jelezni a kapcsolat helyreállását.
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A headset használata egyéb eszközökkel
A mellékelt audiokábellel (4-eres) csatlakoztathatod a headsetet a kompatibilis eszközök 
3,5 mm-es audiocsatlakozójához.
A headset passzív headsetként működik, ha audiokábelt használsz. Kapcsold ki a headsetet, 
mikor audiokábelt használsz.
Ha audiokábelt használsz, a vezeték nélküli csatlakozás és az alábbi funkciók ki vannak 
kapcsolva.

 ˎ A csevegés és a játék hangerejének egyensúlya
 ˎ Mikrofonnémítás
 ˎ Mikrofonfigyelés
 ˎ Hangerőszintek

A mellékelt audiokábelt kell használnod ahhoz, hogy a kompatibilis eszközök headset 
mikrofonját használhasd. Ha az eszköz nem kompatibilis a mellékelt 4-eres kábellel, 
ezen az eszközön nem használhatod a headset mikrofonját.

4-eres audiokábel (mellékelve) Csak sztereó audiokábel (nem tartozék)

 ˎ A mobileszközök nem támogatják a 3D hangzást.
 ˎ A kimeneti hangerő a csatlakoztatott mobileszköztől függően változik. 
Ennek megfelelően állítsd be a hangerőt.

A headset töltése
Ha az akkumulátor teljesen lemerül, a headset teljes feltöltése PS5 konzol vagy PS4 konzol 
segítségével kb. 3,5 órát vesz igénybe.
A headset töltöttségi szintjének megállapításához kapcsold be azt, majd nyomd meg 
egyszerre a CHAT és a VOLUME– gombokat. Az állapotjelző villogni kezd, és hangjelzéseket 
fogsz hallani.

Akkumulátor töltöttségi szint Állapotjelző Hangjelző

Lila, 3 villogás 3 hangjelzés

Lila, 2 villogás 2 hangjelzés

Lila, 1 villogás 1 hangjelzés

Narancssárga, gyors villogás 1 magas hangjelzés, 
1 mély hangjelzés

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az állapotjelző narancssárgán villog, 
és a headset hangjelzést ad.
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Töltsd fel az akkumulátort: csatlakoztasd a headsetet egy támogatott USB-eszközhöz, 
pl. PS5 konzolodhoz, vagy a mellékelt USB-kábellel egy számítógéphez.

Az akkumulátor feltöltése úgy, hogy a headset 
közben nincs csatlakoztatva a vezeték nélküli 
adapterhez vezeték nélküli adapterhez

Az akkumulátor feltöltése úgy, hogy 
a headset közben csatlakoztatva van 
a vezeték nélküli adapterhez

A headset állapotjelzője narancssárgán villog. A headset állapotjelzője fehéren világít.

Ha a headset teljesen feltöltődött, az állapotjelző 
kikapcsol.

Ha a headset teljesen feltöltődött, az 
állapotjelző egyszer narancssárgán 
felvillan, majd folyamatosan fehéren 
világít, jelezve, hogy még mindig 
csatlakoztatva van.

 ˎ Ha a headset állapotjelzője narancssárgán villog, és az akkumulátor nem merült le, akkor ez 
hibát jelezhet. Előfordulhat, hogy vissza kell állítanod a headsetet (lásd: „A headset visszaállítása”).

 ˎ Ha hatótávolságon kívülre érsz, és a headset lecsatlakozik a vezeték nélküli adapterről, öt perc 
elteltével a headset kikapcsol, hogy megkímélje az akkumulátort. A headset „felébresztéséhez” 
csúsztasd kikapcsolt állásba a   (táp) kapcsolót, majd kapcsold újra be.

 ˎ Az akkumulátor töltöttségi szintje meg fog jelenni a konzolodon. Az akkumulátor töltöttségi 
szintje a PS5 konzol vezérlőközpontjában, a tartozékoknál látható.

 ˎ Ha az USB-aljzat nem biztosít elég áramot a töltéshez, csatlakoztasd a headsetet egy másik 
USB-aljzathoz.

 ˎ Az akkumulátort 5 °C és 35 °C közötti környezetben ajánlott tölteni. Ettől eltérő környezetben 
előfordulhat, hogy a töltés nem elég hatékony.

 ˎ Ha huzamosabb ideig nem tervezed használni a vezeték nélküli headsetet, ajánlatos évente 
legalább egyszer teljesen feltölteni, hogy fenntartsd az akkumulátor működőképességét.

Állapotjelző kijelzője
A headseten és a vezeték nélküli adapteren található állapotjelzők mutatják a csatlakozás 
és a töltés állapotát, valamint az akkumulátor töltöttségi szintjét is.

Állapotjelző (headset)

Állapotjelző színe Jelzés Leírás

Kék Villogó A vezeték nélküli adapter keresése

Fehér Folyamatos Csatlakoztatva van a vezeték nélküli adapterhez

Narancssárga

Pulzáló A headset töltődik (a vezeték nélküli adapter 
nincs csatlakoztatva)

Villogó A headset akkumulátorának töltöttsége 
alacsony/lemerült, a készülék kikapcsol

* Ha a headset állapotjelzője narancssárgán villog, és a headset nem kapcsol ki, akkor ez hibát jelezhet.
 Előfordulhat, hogy vissza kell állítanod a headsetet (lásd: „A headset visszaállítása”).
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Állapotjelző (vezeték nélküli adapter)

Állapotjelző színe Jelzés Leírás 

Fehér Dupla villogás Headset keresése

Villogó Párosítás a headsettel

Folyamatos Csatlakozás a headsethez

A headset visszaállítása
Ha a headset nem reagál, próbáld meg visszaállítani. 

1 Kapcsold ki a headsetet.

2 Csatlakoztasd a vezeték nélküli adaptert a konzolodhoz, vagy más, tápellátással 
rendelkező USB Type-A aljzathoz.

3 Dugj be egy kis tűt vagy hasonló tárgyat (nem tartozék) a reset gomb  körüli 
nyílásba a vezeték nélküli adapteren, és nyomd le legalább egy másodpercig.

Reset gomb

4 A headseten nyomd le a CHAT gombot és a VOLUME+ gombot.

5 Tartsd lenyomva a CHAT gombot és a VOLUME+ gombot, és kapcsold be a headset 
tápkapcsolóját.

Ha a visszaállítás sikeres volt, a headset és az adapter csatlakozni tud.
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Minősítő címke
A Minősítő címke az adott modell adatait, valamint gyártási és megfelelőségi információit 
tartalmazza. Ez a jobb oldali fülpárna alatt található.

A fülpárna eltávolítása és hozzáférés a minősítő címkéhez:

Ha a headset nem reagál, próbáld meg visszaállítani.

1 Tartsd stabilan egy kézzel a headsetet.

2 A másik kezeddel fogd meg a fülpárna keretét.

3 Húzd ki a fülpárnát.

A fülpárna visszahelyezéséhez illeszd azt a belső kerethez, majd nyomd vissza a keretbe, 
amíg kattanást nem hallasz.

VO
LU

M
E

VVS

VO
LU

ME

VVS

V
O
L
U
M
E

Minősítő címke
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Műszaki adatok

Névleges bemenő teljesítmény Vezeték nélküli headset 5 V ⎓ 650 mA

Vezeték nélküli adapter 5 V ⎓ 100 mA

Akkumulátor típusa Beépített lítium-ion akkumulátor

Akkumulátorfeszültség 3,65 V ⎓

Akkumulátorkapacitás 1000 mAh

Működési környezeti hőmérséklet 5 ºC-tól 35 ºC-ig

Méretek (szé x ma x mé) Vezeték nélküli headset 213 × 190 × 91 mm
Vezeték nélküli adapter 48 x 18 x 8 mm

Súly Vezeték nélküli headset 292 g
Vezeték nélküli adapter 6 g

Kommunikációs rendszer 2,4 GHz RF

Maximális kommunikációs hatókör Kb 10 m*1

Üzemidő teljesen feltöltött állapotban Akár 12 óra közepes hagerőszint mellett*2

Tartalom Vezeték nélküli headset (1)
Vezeték nélküli adapter (1)  
Audiokábel: 1,2 m (1) 
USB-kábel: 1,5 m (1)
Rövid használati útmutató (1)
Biztonsági útmutató (1)

*1 A tényleges kommunikációs hatókör olyan tényezőktől is függ, mint a headset  
és a vezeték nélküli adapter között lévő esetleges akadályok, a környezetben lévő 
mágneses mezők (pl. mikrohullámú sütő környezetében), a statikus elektromosság, az 
antennateljesítmény, valamint a használt operációs rendszer és szoftveralkalmazások. 
A használat körülményeitől függően előfordulhat, hogy a vétel akadozik.

*2 A tényleges üzemidő olyan tényezőktől függ, mint az akkumulátor töltöttsége vagy  
a környezeti hőmérséklet.

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A termék kereskedelmi célú felhasználása és bérbeadása tilos.



GARANCIANYILATKOZAT
A termékre a vásárlástól számított 12 hónapos gyártói garancia vonatkozik. További 
részletekért tekintsd át a PlayStation®5 vagy a PlayStation®4 csomagolásában található 
garancialevelet.

A termék gyártója a Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075 Japán vagy annak megbízottja. 

Európába importálja és forgalmazza: Sony Interactive Entertainment Europe Limited,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Egyesült Királyság.

A Megfelelőségi nyilatkozat kiadásának és birtoklásának meghatalmazott képviselője  
a Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Készült Kínában.

Az európai és török vásárlók részére.

  

Ha ezen jelek valamelyikét látod bármely elektromos termékünkön, akkumulátorunkon vagy 
azok csomagolásán, az azt jelenti, hogy az adott elektromos eszközt vagy akkumulátort 
nem szabad háztartási hulladékként kezelni az EU, Törökország, illetve más olyan országok 
területén, ahol rendelkezésre áll az elkülönített gyűjtés lehetősége. A megfelelő 
hulladékkezelés érdekében hivatalos gyűjtőhelyen keresztül, az alkalmazandó 
jogszabályoknak vagy követelményeknek megfelelően szabadulj meg tőlük. Azonos típusú 
termékek vásárlása esetén a hulladék elektromos eszközöktől és akkumulátoroktól is 
ingyenesen szabadulhatsz meg a viszonteladókon keresztül. Az EU országaiban a nagyobb 
viszonteladók ráadásul a kisebb hulladék elektromos eszközöket is ingyenesen beveszik. 
Azzal kapcsolatban, hogy a szolgáltatás elérhető-e az általad eldobni kívánt termék 
esetében, érdeklődj a helyi viszonteladónál. Ha így teszel, elősegíted a természeti kincsek 
megóvását és az elektronikus eszközökre vonatkozó környezetvédelmi tevékenységek 
színvonalának javulását.

Ez a szimbólum az elemeken vagy akkumulátorokon szerepelhet további kémiai jelölésekkel 
együtt. Az ólom vegyjele (Pb) akkor van feltüntetve, ha az elem vagy akkumulátor több mint 
0,004% ólmot tartalmaz.

Ez a termék tartalmaz egy akkumulátort, amely biztonsági, teljesítményi vagy adatintegritási 
okokból fixen rögzített. Az akkumulátort nem szükséges kicserélni a termék élettartama 
alatt, és csak képzett szervizszakember szerelheti ki. Az akkumulátor megfelelő 
ártalmatlanítása érdekében a terméket elektronikus hulladékként kell kezelni.
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RE irányelv „nem hivatalos DoC”-nyilatkozat
A Sony Interactive Entertainment Inc. kijelenti, hogy ez a termék megfelel 
az 2014/53/EU irányelv követelményeinek és vonatkozó rendelkezéseinek.

További információkat a következő weboldalon találhatsz: 
http://www.compliance.sony.de/.

A termék vezeték nélküli hálózati funkciója 2,4 GHz-es tartományt használ.

Vezeték nélküli frekvenciasáv és maximális kimenő teljesítmény:
– Saját 2,4 GHz: legfeljebb 10 mW.
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