PULSE 3D™
Căşti fără fir cu microfon şi adaptor
Manual de instrucţiuni

CFI-ZWH1
CFI-ZWD1

RO

AVERTISMENT
Pentru a preveni eventualele afecţiuni ale auzului, evitaţi ascultarea la volum ridicat pentru perioade lungi
de timp.
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Siguranţă şi măsuri de precauţie
Citiți cu atenție documentația inclusă în pachet și informațiile de pe pachet înainte
de a folosi produsul. Păstraţi toată documentaţia pentru consultare ulterioară.
Pentru instrucţiuni mai detaliate despre utilizarea acestui produs,
consultaţi playstation.com/help

Siguranţa
ˎˎ Respectaţi

toate avertismentele, măsurile de precauţie şi instrucţiunile.
lăsaţi produsul la îndemâna copiilor. Copiii pot înghiţi piesele de dimensiuni mici sau
se pot înfăşura în cabluri, ceea ce poate duce la vătămări corporale sau poate provoca
un accident sau o defectare.
ˎˎ Acest produs conţine magneţi care pot interfera cu stimulatoare cardiace, defibrilatoare
şi supape de şuntare programabile sau alte dispozitive medicale. Nu amplasaţi acest
produs în apropierea unor astfel de dispozitive medicale sau în apropierea persoanelor
care utilizează astfel de dispozitive medicale. Consultaţi medicul înainte de a utiliza acest
produs, dacă utilizaţi astfel de dispozitive medicale.
ˎˎ Întrerupeţi imediat utilizarea dacă vă simţiţi obosit sau dacă resimţiţi un disconfort sau
o durere la nivelul capului în timpul funcţionării căştilor fără fir. Dacă starea persistă,
consultaţi un medic.
ˎˎ Evitaţi utilizarea prelungită a căştilor fără fir. Faceţi o pauză la intervale de aproximativ
15 de minute.
ˎˎ Există pericolul pierderii permanente a auzului în cazul utilizării căştilor la volum ridicat.
Setaţi volumul la un nivel sigur.
În timp, un sunet din ce în ce mai puternic poate părea normal, însă, în realitate vă poate
afecta auzul. Dacă auziţi ţiuit în urechi sau voci înăbuşite, încetaţi să mai ascultaţi la căşti
şi faceţi un control al auzului.
Cu cât volumul este mai puternic, cu atât mai curând vă va fi afectat auzul.
Pentru a vă proteja auzul:
ˋˋ limitaţi timpul de utilizare a căştilor la volum ridicat;
ˋˋ evitaţi să măriţi volumul pentru a bloca zgomotele exterioare;
ˋˋ reduceţi volumul dacă nu puteţi auzi oamenii care vorbesc lângă dvs.
ˎˎ În cazul în care aveţi senzaţia că aceste căşti vă irită pielea, întrerupeţi imediat utilizarea.
ˎˎ Dacă se scurge lichidul din interiorul bateriei, opriţi imediat utilizarea produsului
şi contactaţi asistenţa tehnică pentru ajutor. Dacă lichidul ajunge pe haine, pe piele sau
în ochi, clătiţi imediat zona afectată cu apă curată şi consultaţi medicul. Lichidul de baterie
poate provoca orbire.
ˎˎ Nu
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Utilizarea şi manipularea
ˎˎ Evitaţi

să lăsaţi căştile cu microfon în apropierea difuzoarelor când microfonul este pornit,
deoarece aceasta poate produce feedback (zgomot).
ˎˎ Nu dezasamblaţi căştile şi nu introduceţi nimic în ele, deoarece aceste lucruri pot deteriora
componentele interne sau vă pot vătăma.
ˎˎ Bateria din acest dispozitiv poate prezenta risc de incendiu sau ardere chimică în cazul
în care este deteriorată. Nu o dezasamblaţi, nu o expuneţi la căldură mai mare de 60 °C
şi nu o incineraţi.
ˎˎ Respectaţi toate semnele şi instrucţiunile care impun oprirea dispozitivelor electrice
şi a produselor radio în anumite zone, precum staţii de benzină, spitale, zone de detonare,
atmosfere cu potenţial exploziv sau aparate de zbor.
ˎˎ Nu utiliza căştile cu microfon în timp ce mergi cu bicicleta, când eşti la volan sau când eşti
altfel implicat în altă activitate care necesită atenţia ta completă. În caz contrar, ar putea
interveni un accident.
ˎˎ Nu lăsaţi lichide sau particule mici să pătrundă în căşti.
ˎˎ Nu atingeţi produsul cu mâinile ude.
ˎˎ Nu aruncaţi sau trântiţi căştile şi nu le supuneţi la şocuri fizice puternice.
ˎˎ Nu aşezaţi obiecte grele pe căşti.
ˎˎ Nu aşezaţi materiale din cauciuc sau vinil pe exteriorul căştilor o perioadă lungă de timp.

Curățatul
ˎˎ Pentru

curăţarea căştilor, utilizaţi o cârpă moale şi uscată. Nu utilizaţi solvenţi sau alte
chimicale. Nu ştergeţi cu o lavetă tratată chimic.

Baterie
Atenţie – utilizarea bateriei încorporate:
ˎˎ Acest

produs conţine o baterie litiu-ion reîncărcabilă.
de a utiliza acest produs, citiţi toate instrucţiunile pentru manipularea şi încărcarea
bateriei şi urmaţi-le cu atenţie.
ˎˎ Acordaţi atenţie maximă în timpul manipulării bateriei. Utilizarea necorespunzătoare poate
cauza incendii şi arsuri.
ˎˎ Nu încercaţi niciodată să deschideţi, crăpaţi, încălziţi sau să daţi foc bateriei.
ˎˎ Nu lăsaţi bateria la încărcat pentru o perioadă lungă de timp atunci când produsul
nu este utilizat.
ˎˎ Întotdeauna eliminaţi bateriile uzate în conformitate cu legile sau cerinţele locale.
ˎˎ În cazul în care este deteriorată sau prezintă scurgeri, nu manipulaţi bateria.
ˎˎ Înainte

Durata de utilizare şi de funcţionare a bateriei
ˎˎ Bateria

are o durată de funcţionare limitată. Durata de încărcare a bateriei scade în mod
treptat odată cu utilizarea repetată şi cu vechimea. De asemenea, durata de funcţionare
a bateriei variază în funcţie de metoda de stocare, starea de utilizare, mediu şi alţi factori.
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ˎˎ Încărcaţi

bateria într-un mediu în care intervalul de temperatură este cuprins între
10°C și 30°C. Atunci când încărcarea este efectuată în alte medii, este posibil să nu fie
la fel de eficientă.
ˎˎ Durata de funcţionare a bateriei poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare şi de factorii
de mediu.

Atunci când nu se utilizează
Atunci când produsul nu este utilizat pentru o perioadă extinsă de timp, se recomandă
să îl încarci complet cel puţin o dată pe an, pentru a-i păstra funcţionalitatea.

Condiţii de păstrare
ˎˎ Nu

expuneţi căştile cu microfon şi bateria la temperaturi extrem de scăzute sau de ridicate
în timpul funcţionării, transportului sau depozitării.
ˎˎ Nu lăsaţi căştile expuse la lumina directă a soarelui pentru perioade extinse
(cum ar fi într-o maşină, pe timp de vară).
ˎˎ Nu depozitaţi căştile cu microfon agăţate de cureaua pentru banda de fixare pe cap.
După o perioadă de timp, cureaua se poate întinde şi se poate lărgi.

NOTĂ:
Acest echipament generează, utilizează şi poate emite radiaţii sub forma unor frecvenţe
radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate cauza
interferenţe dăunătoare pentru comunicaţiile radio. Cu toate acestea, nu există garanţii
de absenţă a interferenţelor într-o anumită instalaţie. Dacă acest echipament cauzează
interferenţe dăunătoare pentru recepţia semnalului radio sau TV, ceea ce poate fi stabilit
prin oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorilor li se recomandă să remedieze
interferenţele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
ˋˋ reorientaţi sau schimbaţi poziţia antenei receptoare;
ˋˋ măriţi distanţa dintre echipament şi receptor;
ˋˋ conectaţi echipamentul la o priză dintr-un alt circuit faţă de cel în care este
conectat receptorul;
ˋˋ consultaţi distribuitorul sau un tehnician cu experienţă în aparate radio/televizoare
pentru ajutor.
Căştile fără fir conferă sonorizare dinamică experienţei dvs. de divertisment. Reţineţi că
funcţionarea produselor fără fir poate fi influenţată de prezenţa altor dispozitive fără fir
aflate în apropiere. În cazul în care aţi întâmpinat probleme în timpul utilizării căştilor fără fir,
contactaţi-ne înainte de a returna produsul distribuitorului. Pentru detalii, accesaţi
playstation.com/help
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Denumiri şi funcţii ale pieselor
Faţă

Bandă de fixare pe cap
Curea pentru banda de fixare pe cap

Microfoane (ascuns)
Indicator de stare
Spate

Butoane CHAT/GAME
Comutator MONITOR
Butoane VOLUME +/Buton
(dezactivare sunet)

Partea de jos

Port USB Type-C®
Mufă jack intrare audio de 3,5 mm
Comutator

(alimentare)
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Adaptor fără fir (CFI-ZWD1)
Conectează în regim fără fir căştile cu microfon la consola dvs.

Buton de resetare
Indicator de stare

Configurare iniţială
1

Conectaţi cablul USB inclus pentru a încărca căştile cu microfon.

ˎˎ În

timpul încărcării, atunci când căştile cu microfon nu sunt conectate la adaptorul fără fir,
indicatorul de stare de pe căştile cu microfon emite impulsuri portocalii. Când sunt
complet încărcate, indicatorul de stare se stinge.
ˎˎ În timpul încărcării, atunci când căştile cu microfon sunt conectate la adaptorul fără fir,
indicatorul de stare de pe căştile cu microfon este alb. Când sunt complet încărcate,
indicatorul de stare se aprinde intermitent în portocaliu, apoi rămâne aprins continuu în alb,
pentru a indica faptul că încă sunt conectate.

2 Conectaţi adaptorul fără fir la un port USB de pe consola PlayStation®5
sau PlayStation®4.

Indicatorul de stare de pe adaptor se aprinde intermitent în culoarea albă în timp
ce caută căştile cu microfon.

3 Glisaţi comutatorul

(alimentare) în poziţia pornit. Atunci când căştile
cu microfon pornesc, acestea caută adaptorul fără fir. Indicatorul de stare a căştilor
cu microfon se aprinde intermitent în culoarea albastră în timp ce caută şi rămâne a
prins continuu în alb atunci când conexiunea este completă.
De asemenea, puteţi verifica în funcţie de sunet. Atunci când căştile cu microfon pornesc,
acestea vor emite un bip şi vor căuta adaptorul. Atunci când conexiunea este completă,
se va auzi un alt bip.
Dacă nu se poate realiza o conexiune, căştile cu microfon se opresc. Glisaţi comutatorul
(alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit. Dacă, în continuare, nu se poate
realiza o conexiune, încercaţi să resetaţi căştile cu microfon (consultaţi „Resetarea căştilor
cu microfon”).
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Utilizarea în regim fără fir a căştilor cu microfon cu o consolă
PlayStation®5 sau o consolă PlayStation®4
ˎˎ Asiguraţi-vă

că actualizaţi întotdeauna software-ul de sistem la versiunea cea mai recentă.
utiliza simultan până la 2 căşti fără fir cu microfon pe consola PS5 sau pe
consola PS4.
ˎˎ Dacă ieşiţi din raza de acţiune pentru mai mult de 30 de secunde, veţi auzi un bip cu sunet
grav care indică pierderea conexiunii. Când reveniţi în raza de acţiune, veţi auzi un bip
cu sunet ascuţit care indică faptul că a fost restabilită conexiunea.
ˎˎ Aceste căşti cu microfon acceptă sunet 3D pe consolele PS5 dacă jocul acceptă sunet 3D.
ˎˎ Headset Companion app (Aplicaţia însoţitoare a căştilor) pentru consolele PS4 nu acceptă
aceste căşti cu microfon.
ˎˎ Puteţi

Starea de pe ecran
La prima conectare la consolă sau când modificaţi setările, pe ecran apar pictogramele
de stare.
Nivelul volumului
Volum sunet dezactivat
Microfon activat
Microfon sunet dezactivat
Baterie complet încărcată
Baterie cu nivel mediu de încărcare
Baterie cu nivel scăzut de încărcare
Baterie descărcată
Pictogramele pot fi diferite, în funcţie de ce consolă PlayStation® este utilizată.
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Selecţie audio
Dezactivare sunet microfon (buton

)

Pentru a dezactiva sunetul microfoanelor căştilor cu microfon, apăsaţi buton dezactivare
sunet de pe căştile cu microfon.
Pentru a reactiva sunetul, apăsaţi din nou butonul. Dezactivarea sunetului este activă atunci
când butonul se aprinde în portocaliu.

Monitorizare microfon (comutator MONITOR)
Monitorizare microfon este o funcţie care vă permite să vă auziţi propria voce, astfel încât
să puteţi auzi cum sună vocea dvs. pentru prietenii dvs. Glisaţi comutatorul pentru a activa
monitorizarea microfonului.
Veţi auzi un bip:
ˎˎ Pornit: bip cu sunet ascuţit
ˎˎ Oprit: bip cu sunet grav
Atunci când dezactivarea sunetului este activată, monitorizare microfon este dezactivată.

Echilibrul volumului sunetului din chat şi jocuri
(butoane CHAT/GAME)
Puteţi asculta simultan atât sunetul din jocuri, cât şi pe cel din chat. Utilizaţi butoanele
CHAT/GAME pentru a regla volumul relativ al sunetului chatului în raport cu sunetul din
jocuri. Apăsaţi butoanele CHAT şi GAME în acelaşi timp pentru a reseta volumul relativ.
Unele jocuri pot avea o funcţie de chat incompatibilă cu funcţia CHAT/GAME.
ˎˎ Pentru a modifica ieşirea audio pe consola PS5, selectaţi
Setări
> Sunet > Ieşire audio > Ieşire către căşti.
ˎˎ Pentru a modifica ieşirea audio pe consola PS4, selectaţi
Setări
> Dispozitive > Dispozitive audio > Ieşire către căşti.

Utilizarea căştilor cu microfon cu PlayStation®VR
Puteţi utiliza cablul audio inclus pentru a conecta căştile cu microfon la mufa pentru căştile
stereo a căştilor VR. Acesta asigură tot sunetul procesat de PS VR, inclusiv sunetul 3D, dacă
este acceptat de joc.

Utilizarea în regim fără fir a căştilor cu microfon cu un
dispozitiv USB
Puteţi utiliza căştile cu Pc-uri compatibile (Windows® sau macOS®) sau cu alt dispozitiv
care are ieşire audio USB.
Introduceţi adaptorul fără fir într-un port USB Type-A pe dispozitivul dvs. compatibil,
apoi porniţi căştile cu microfon.
Funcţia CHAT/GAME poate fi utilizată numai atunci când căştile cu microfon sunt conectate
la o consolă PS5 sau o consolă PS4.
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Dacă ieşiţi din raza de acţiune pentru mai mult de 30 de secunde, veţi auzi un bip
cu sunet grav care indică pierderea conexiunii. Când reveniţi în raza de acţiune,
veţi auzi un bip cu sunet ascuţit care indică faptul că a fost restabilită conexiunea.

Utilizarea căştilor cu microfon cu alte dispozitive
Puteţi utiliza cablul audio inclus (4 conductori) pentru conectarea căştilor cu microfon
la mufa audio de 3,5 mm de pe dispozitivele compatibile.
Căştile cu microfon funcţionează ca nişte căşti cu microfon pasive atunci când utilizaţi
un cablu audio. Opriţi căştile căşti cu microfon atunci când utilizaţi un cablu audio.
Conexiunea fără fir şi următoarele funcţionalităţi sunt dezactivate atunci când utilizaţi
un cablu audio.
ˎˎ Echilibrul volumului sunetului din chat şi jocuri
ˎˎ Microfon sunet dezactivat
ˎˎ Monitorizare microfon
ˎˎ Nivelurile volumului
Trebuie să utilizaţi cablul audio inclus pentru a utiliza microfoanele căştilor cu microfon pe
un dispozitiv compatibil. Dacă dispozitivul dvs. nu este compatibil cu cablul cu 4 conductori
inclus, nu puteţi utiliza microfoanele căştilor cu microfon cu acel dispozitiv.
Cablu audio cu 4 conductori (inclus)

Cablu audio numai stereo (nu este inclus)

ˎˎ Pe

dispozitivele mobile, sunetul 3D nu este acceptat.
de ieşire variază în funcţie de dispozitivul mobil care este conectat.
Reglaţi volumul în mod corespunzător.

ˎˎ Volumul

Încărcarea căştilor cu microfon
Când bateria este descărcată, încărcarea completă a căştilor cu microfon pe o consolă
PS5 sau o consolă PS4 durează aproximativ 3,5 ore.
Pentru a determina nivelul de încărcare al căştilor cu microfon, porniţi-le şi apoi apăsaţi
butoanele CHAT şi VOLUME– în acelaşi timp. Indicatorul de stare se aprinde intermitent
şi auziţi nişte bipuri.

Nivel baterie Indicator de stare

Indicator audio

Mov, 3 aprinderi intermitente rapide

3 bipuri

Mov, 2 aprinderi intermitente rapide

2 bipuri

Mov, 1 aprindere intermitentă rapidă

1 bip

Portocaliu, aprinderi intermitente
rapide

1 bip cu sunet ascuţit,
1 bip cu sunet grav
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Când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, indicatorul de stare se aprinde intermitent
în portocaliu şi căştile cu microfon emit un bip.
Încărcaţi bateria conectând căştile cu microfon la un dispozitiv USB acceptat, cum ar fi consola
PS5 sau un PC, utilizând cablul USB inclus.

Încărcarea în timp ce căştile cu
microfon nu sunt conectate la
adaptorul fără fir

Încărcarea în timp ce căştile cu microfon
sunt conectate la adaptorul fără fir

Indicatorul de stare de pe căştile cu
microfon emite impulsuri portocalii.

Indicatorul de stare de pe căştile cu microfon
este alb.

Când sunt complet încărcate,
indicatorul de stare de pe căştile cu
microfon se stinge.

Când sunt complet încărcate, indicatorul de
stare de pe căştile cu microfon se aprinde
intermitent în portocaliu, apoi rămâne aprins
continuu în alb, pentru a indica faptul că încă
sunt conectate.

ˎˎ În

cazul în care indicatorul de stare al căştilor cu microfon se aprinde intermitent
în portocaliu şi bateria nu este nici pe departe descărcată, acest lucru ar putea
indica o stare de eroare. Ar putea fi necesar să vă resetaţi căştile cu microfon
(consultaţi „Resetarea căştilor cu microfon”).
ˎˎ Dacă ieşiţi din raza de acţiune şi căştile cu microfonse deconectează de la adaptorul fără fir,
căştile cu microfon se vor opri după cinci minute, pentru a conserva bateria. Pentru a vă
activa căştile cu microfon, glisaţi comutatorul
(alimentare) în poziţia oprit şi apoi în
poziţia pornit.
ˎˎ Puteţi vizualiza nivelul bateriei pe consola dvs.. Nivelul bateriei este afişat din secţiunea
pentru accesorii a centrului de control de pe consola PS5.
ˎˎ Dacă un port USB nu furnizează suficientă energie pentru încărcare, conectaţi căştile
cu microfon la un alt port USB.
ˎˎ Se recomandă să încărcaţi bateriaîntr-un mediu cu o temperatură cuprinsă între 5°C şi 35°C.
Încărcarea în alte medii s-ar putea să nu fie la fel de eficientă.
ˎˎ Dacă nu aveţi de gând să utilizaţi căştile fără fir cu microfon pentru o perioadă mai lungă
de timp, se recomandă să le încărcaţi complet cel puţin o dată pe an, pentru a ajuta la
menţinerea funcţionalităţii bateriei.

Afişaj indicator de stare
Indicatorii de stare de pe căştile cu microfon şi adaptorul fără fir vă oferă informaţii despre
conexiune şi starea încărcării, precum şi despre nivelul bateriei.
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Indicator de stare (căşti cu microfon)
Culoarea indicatorului Comportament
de stare

Descriere

Albastru

Iluminare intermitentă Se caută adaptorul fără fir

Alb

Cu iluminare continuă

Conectat la adaptorul fără fir

Portocaliu

Emitere de impulsuri

Încărcarea căştilor cu microfon
(nu sunt conectate la adaptorul fără fir)

Iluminare intermitentă Nivelul de încărcare a bateriei căştilor
cu microfoneste scăzut/bateria este
descărcată, se opreşte*
* În cazul în care indicatorul căştilor cu microfon se aprinde intermitent în portocaliu şi căştile
cu microfonnu se opresc, acest lucru ar putea indica o stare de eroare. Ar putea fi necesar să vă resetaţi
căştile cu microfon (consultaţi „Resetarea căştilor cu microfon”).

Indicator de stare (adaptor fără fir)
Culoarea indicatorului Comportament
de stare

Descriere

Alb

Iluminare intermitentă dublă

Se caută căştile cu microfon

Iluminare intermitentă

Asociere cu căştile cu microfon

Cu iluminare continuă

Conectat la căştile cu microfon

Resetarea căştilor cu microfon
În cazul în care căştile cu microfon nu răspund, încercaţi să le resetaţi.

1

Opriţi căştile căşti cu microfon.

2 Conectaţi adaptorul fără fir la consolă sau la alt port USB Type-A alimentat
cu energie electrică.

3 Introduceţi un pin de mici dimensiuni sau un obiect similar (nu este inclus)

în orificiul din jurul butonului de resetare din adaptorul fără fir, şi apăsaţi-l înăuntru
timp de cel puţin o secundă.

Buton de resetare
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4 Pe căştile cu microfon, ţineţi apăsat butonul CHAT şi butonul VOLUME+.
5 Continuând să ţineţi apăsate butonul CHAT şi butonul VOLUME+, glisaţi
comutatorul de alimentare al căştilor cu microfon în poziţia pornit.

Dacă resetarea s-a realizat cu succes, căştile cu microfon şi adaptorul se vor conecta.

Etichetă de clasificare
Eticheta de clasificare conţine informaţii specifice despre model, producător şi conformitate.
Aceasta se află sub suportul pentru ureche din partea dreaptă.
Pentru a demonta suportul pentru ureche şi a accesa eticheta de clasificare:

1

Folosiţi o mână pentru a ţine fixe căştile cu microfon.

2 Cu cealaltă mână, apucaţi cadrul suportului pentru ureche.
3 Trageţi suportul pentru ureche pentru a-l demonta.

ME

VOLUME

ME
VOLU

VOLU

VVS

VVS

Pentru a pune suportul pentru ureche la loc, aliniaţi suportul pentru ureche cu cadrul
interior. Împingeţi-l în cadru până când se fixează cu clic.

Etichetă de clasificare

GUARANTEE
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Specificaţii
Putere nominală la intrare

Căşti fără fir 5 V ⎓ 650 mA
Adaptor fără fir 5 V ⎓ 100 mA

Tipul bateriei

Baterie litiu-ion încorporată

Tensiune baterie

3,65 V ⎓

Capacitate baterie

1000 mAh

Temperatura ambiantă de
funcţionare

Între 5 °C și 35 °C

Dimensiuni (l/î/a)

Căşti fără fir 213 × 190 × 91 mm
Adaptor fără fir 48 x 18 x 8 mm

Greutate

Căşti fără fir 292 g
Adaptor fără fir 6 g

Sistem de comunicare

FR la 2,4 GHz

Distanţă de comunicare maximă

Aproximativ 10 m*1

Durată de utilizare cu bateriile
complet încărcate

Până la 12 ore, la nivel de volum mediu*2

Conţinut

Căşti fără fir (1)
Adaptor fără fir (1)
Cablu audio de 1,2 m (1)
Cablu USB de 1,5 m (1)
Ghid de pornire rapidă (1)
Ghid de siguranţă (1)

*1	Intervalul

*2

efectiv de comunicaţii variază în funcţie de factori precum obstacolele dintre
căşti şi adaptorul fără fir, câmpurile magnetice ale dispozitivelor electronice
(de exemplu, un cuptor cu microunde), electricitatea statică, funcţionarea antenei
şi sistemul de operare şi aplicaţiile software pe care le utilizaţi. În funcţie de mediul
de utilizare, recepţia poate fi întreruptă.
Durata efectivă de utilizare depinde de factori precum nivelul de energie din baterie
şi temperatura ambiantă.

Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare.
Utilizarea în scopuri comerciale sau închirierea acestui produs este interzisă.
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GARANŢIE
Produsul este acoperit timp de 12 luni de la data achiziţiei de garanţia producătorului.
Pentru detalii complete, vă rugăm să consultaţi garanţia furnizată în pachetul PlayStation®5
sau PlayStation®4.

Acest produs este fabricat de sau pentru Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Importat în Europa şi distribuit de Sony Interactive Entertainment Europe Limited,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Marea Britanie.
Reprezentantul autorizat pentru emiterea şi susţinerea Declaraţiilor de conformitate este
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
Fabricat în China.

Pentru clienții din Europa și Turcia.

Când vedeţi oricare dintre aceste simboluri pe oricare dintre produsele noastre electrice,
pe baterii sau pe ambalaje, se indică faptul că produsul electric sau bateria la care se face
referire nu trebuie eliminat(ă) ca deşeu menajer obişnuit în Uniunea Europeană, Turcia
și în celelalte ţări în care sunt disponibile sisteme de colectare separată. Pentru a asigura
tratarea corectă ca deşeu a acestora, vă rugăm să le eliminaţi apelând la un centru de
colectare autorizat, în conformitate cu toate legile sau reglementările în vigoare. Deşeurile
de produse electrice şi baterii pot fi eliminate şi gratuit la comercianţi la cumpărarea unui
produs nou de acelaşi tip. Mai mult, în ţările din Uniunea Europeană, comercianţii mai mari
pot să accepte gratuit produse electronice mici pe care doriţi să le scoateţi din uz. Întrebaţi
comerciantul local dacă acest serviciu este disponibil pentru produsele pe care doriţi să le
scoateţi din uz. În acest mod, veţi contribui la conservarea resurselor naturale şi la
îmbunătăţirea standardelor de protecţie a mediului pentru tratarea şi eliminarea
deşeurilor electrice.
Acest simbol poate apărea pe baterii în combinație cu alte simboluri chimice. Simbolul
Pb apare dacă bateria conține peste 0,004 % plumb.
Acest produs conţine o baterie încorporată permanent pentru motive de siguranţă,
de performanţă şi de integritate a datelor. Bateria nu necesită înlocuire pe durata de viaţă
a produsului şi trebuie îndepărtată numai de către personal de service calificat.
Pentru a asigura tratarea corectă ca deşeu a bateriei, vă rugăm să eliminaţi din uz acest
produs ca deşeu electronic.
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Declaraţie privind conformitatea cu Directiva RE
Sony Interactive Entertainment Inc. declară prin prezenta că acest produs este în
conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi următoarea adresă URL:
http://www.compliance.sony.de/
Frecvenţele utilizate de caracteristica rețea wireless a acestui produs sunt situate
în intervalul 2,4 GHz.
Banda de frecvenţă wireless și puterea maximă de ieșire:
– Proprietar 2,4 GHz: mai puţin de 10 mW.
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„ ” şi „PlayStation“ sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Sony
Interactive Entertainment Inc.
„SONY“ şi „
” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale
ale Sony Corporation.

© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.

