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UPOZORNENIE
Nepočúvajte zvuk pri vysokých úrovniach hlasitosti príliš dlho, aby ste si nepoškodili sluch.

Bezpečnosť a bezpečnostné opatrenia
Než tento produkt začnete používať, pozorne si prečítajte informácie v tomto návode na 
použitie a na balení. Prečítajte si tiež pokyny k systému PlayStation®4. Všetky návody si 
zachovajte pre prípad potreby v budúcnosti.

Podrobnejšie pokyny k používaniu tohto produktu nájdete na stránke: playstation.com/support

Bezpečnosť
 ˎ Riaďte sa všetkými výstrahami, bezpečnostnými opatreniami a pokynmi.

 ˎ RIZIKO UDUSENIA – obsahuje malé časti. Produkt uchovávajte mimo dosahu malých detí.

 ˎ Ak pri používaní bezdrôtových slúchadiel s mikrofónom začnete mať pocit únavy, začnete sa 
cítiť nepríjemne alebo vás rozbolí hlava, ihneď slúchadlá s mikrofónom snímte. Ak tento stav 
pretrváva, obráťte sa na lekára.

 ˎ Nepoužívajte bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom príliš dlho. Vždy si zhruba po  
15 minútach dajte pauzu.

 ˎ Používanie slúchadiel s mikrofónom na vysokej hlasitosti môže mať za následok trvalú stratu 
sluchu. Nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň. Po istom čase sa vám čoraz vyššia úroveň 
hlasitosti môže zdať normálna, v skutočnosti sa vám však poškodzuje sluch. V prípade 
zvonenia v ušiach alebo ak počujete len tlmené zvuky, prestaňte slúchadlá používať 
a požiadajte o vyšetrenie sluchu. Čím je hlasitosť vyššia, tým skôr môže nastať porucha vášho 
sluchu. Ako si chrániť sluch:

 ˋ  Obmedzujte dĺžku času, počas ktorého používate slúchadlá s mikrofónom na vysokej 
hlasitosti.

 ˋ Nezvyšujte hlasitosť s cieľom potlačiť hluk prostredia.
 ˋ Ak nepočujete ľudí, ktorí rozprávajú vo vašej blízkosti, znížte hlasitosť.

 ˎ Ak máte pocit, že slúchadlá s mikrofónom dráždia vašu pokožku, okamžite ich prestaňte 
používať.

Používanie a zaobchádzanie
 ˎ Slúchadlá s mikrofónom nehádžte a zabráňte ich akýmkoľvek silným otrasom.

 ˎ Na čistenie používajte mäkkú a suchú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemikálie. 
Neutierajte chemicky ošetrenou prachovkou.

 ˎ Slúchadlá s mikrofónom nerozoberajte ani do nich nič nevkladajte, keďže to môže mať za 
následok vaše zranenie alebo poškodenie vnútorných častí produktu.

 ˎ Batéria používaná v tomto zariadení môže v prípade nesprávneho zaobchádzania 
predstavovať riziko požiaru alebo poleptania. Batériu nerozoberajte, nezohrievajte nad teplotu 
60 °C a nespaľujte.

http://playstation.com/support


 ˎ Dodržiavajte všetky značky a pokyny, ktoré upozorňujú na vypnutie elektrických alebo 
vysielacích zariadení, napríklad na čerpacích staniciach, v nemocniciach, priestoroch, v ktorých 
sa narába s výbušninami, v priestoroch s potenciálne výbušnou atmosférou alebo v lietadlách.

Batéria

Výstraha – používanie vstavanej batérie: 
 ˎ Tento produkt obsahuje lítium-iónovú nabíjateľnú batériu.

 ˎ Pred použitím tohto produktu si prečítajte všetky pokyny ohľadom manipulácie a nabíjania 
batérie a pozorne ich dodržujte. 

 ˎ Pri manipulácii s batériou buďte obzvlášť pozorní. Nesprávne použitie môže spôsobiť požiar a 
popáleniny. 

 ˎ Batériu sa nikdy nepokúšajte otvárať, drviť, zahrievať alebo zapaľovať. 

 ˎ Batériu nenechávajte dlhú dobu nabíjať, keď sa produkt nepoužíva. 

 ˎ Použité batérie vždy likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi alebo nariadeniami.

 ˎ Nemanipulujte s poškodenou ani vytečenou batériou.

 ˎ Ak dochádza k úniku kvapaliny zvnútra batérie, produkt okamžite prestaňte používať a 
kontaktujte technickú podporu. Ak sa táto kvapalina dostane na váš odev, pokožku alebo do 
očí, postihnutú oblasť okamžite vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. 
Kvapalina z batérie môže spôsobiť slepotu.

Životnosť a výdrž batérie
 ˎ Batéria má obmedzenú životnosť. Výdrž batérie pri opakovanom používaní a zastarávaní 
postupne klesá. Životnosť batérie sa bude líšiť aj v závislosti od spôsobu uskladnenia, 
spôsobu používania, prevádzkového prostredia a iných faktorov.

 ˎ Nabíjajte ju v prostredí, kde teplota nevybočuje z rozsahu 10 °C až 30 °C. Pokiaľ nabíjanie 
prebieha v iných podmienkach, nemusí byť rovnako efektívne.

 ˎ Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania a environmentálnych 
faktorov.

Keď sa nepoužíva
Keď sa produkt dlhší čas nepoužíva, odporúča sa nechať ho úplne nabiť aspoň raz ročne, aby sa 
zachovala jeho náležitá funkčnosť.

Podmienky uskladnenia
 ˎ Výrobok nevystavujte extrémne vysokým alebo nízkym teplotám, vysokej vlhkosti ani 
priamemu slnečnému žiareniu.

 ˎ Na slúchadlá s mikrofónom neklaďte ťažké predmety.

 ˎ Nedovoľte, aby sa dovnútra produktu dostali tekutiny alebo malé čiastočky.

 ˎ Na vonkajšie povrchy neklaďte na dlhšiu dobu žiadne gumené ani vinylové predmety.

POZNÁMKA:
Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. V prípade, že 
nebolo nainštalované a používané podľa návodu na použitie, môže spôsobiť interferencie 
v rádiovej komunikácii. Zároveň však nie je žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde 
k rušeniu. V prípade, ak toto zariadenie spôsobuje rušenie rádiového a televízneho príjmu, čo 



môže byť zistené vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil 
odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledovných opatrení:

 ˋ Zmena smerovania alebo umiestnenia prijímacej antény.
 ˋ Zvýšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom.
 ˋ Pripojenie zariadenia do elektrickej zásuvky s iným obvodom, ako obvod prijímača.
 ˋ Ďalšiu pomoc vám môže poskytnúť váš predajca alebo skúsený technik zariadení  

rádio/TV.

Bezdrôtové stereo slúchadlá s mikrofónom obohacujú váš zábavný zážitok o dynamický zvuk. 
Funkčnosť bezdrôtových produktov môže byť znížená v blízkosti iných bezdrôtových zariadení. 
V prípade neočakávaného fungovania bezdrôtových slúchadiel s mikrofónom nás kontaktujte 
ešte pred ich vrátením do obchodu. Podrobnosti nájdete na playstation.com/support.

http://playstation.com/support


Názvy súčastí a ich funkcia

Predná časť

Mikrofón (integrovaný)
Neklaďte slúchadlá do blízkosti reproduktorov, keď je 
mikrofón zapnutý, inak môže dôjsť k vyvolaniu 
spätnej väzby (hluku).

Náhlavný pás (skladací)

Značka R

Tlačidlá SOUND/CHAT
Vyvážte hlasitosť hovoru podľa zvuku hry.

Indikátor stavu 
Prepínač napájania/režimu zvuku
Nastaví režim zvuku alebo vypne slúchadlá s 
mikrofónom. 
1 – štandardný režim. 
2 – režim zosilnených basov (predvolený). 
Tento režim je možné nahradiť vlastnými zvukovými 
režimami prostredníctvom aplikácie Headset 
Companion App (Aplikácia pre správu slúchadiel).



Zadná strana

Tlačidlo VSS (Virtual Surround Sound)
Efekt Virtual Surround Sound je zapnutý v 
predvolenom nastavení.

Značka L

Tlačidlá VOL +/-
Nastavujú hlasitosť 
slúchadiel s 
mikrofónom.

Tlačidlo MUTE (vypnutie)
 ˎ Stlačením sa zapne alebo vypne stlmenie 
mikrofónu.

 ˎ Nastavenia hlasitosti pre funkciu sidetone (vysoká, 
stredná, vypnuté) je možné prechádzať v cykle 
podržaním stlačeného tlačidla MUTE.

Sidetone je funkcia, ktorá vám umožňuje počuť 
vlastný hlas zo slúchadiel s mikrofónom. Hlasitosť 
sidetone sa nastavuje tu, nie na systéme PS4™ ani 
na iných zariadeniach. Keď je tlačidlo MUTE 
zapnuté, funkcia Sidetone je vypnutá.
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Spodná strana

Port zvukového vstupu
Keď je priložený kábel audio pripojený k 
slúchadlám s mikrofónom za účelom použitia s 
mobilnými zariadeniami, bezdrôtová funkcia je 
vypnutá.

2  1  O
FF

ND/ CHAT
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Port USB
Ak chcete nabíjať slúchadlá s mikrofónom, pripojte 
ich k podporovanému zariadeniu USB.

Bezdrôtový adaptér

Tlačidlo reset

Indikátor stavu



Počiatočné nastavenia

1 Nabite slúchadlá s mikrofónom tak, že ich pripojíte do portu USB pomocou 
kábela USB.  
Úplné nabitie slúchadiel s mikrofónom môže trvať až 3,5 hodiny.

2 Vložte bezdrôtový adaptér do portu USB.

3 Presuňte prepínač napájania na pozíciu „1“ či „2“.

Ako používať slúchadlá s mikrofónom na systéme 
PlayStation®4

Tieto slúchadlá s mikrofónom sú kompatibilné s verziou softvéru systému PS4™ 
5.00 alebo novšou. Do systému PS4™ je možné zapojiť viac než jedny slúchadlá s 
mikrofónom. Vždy aktualizujte softvér svojho systému na najnovšiu verziu.

Zobrazenie stavu
Pri prvom pripojení k systému PS4™ alebo počas zmeny nastavenia sa v ľavom 
hornom rohu obrazovky zobrazia nasledujúce informácie o stave:

Zobrazí sa, keď je zapnutý virtuálny priestorový zvuk

Zobrazuje úroveň hlasitosti

Zobrazí sa, keď je mikrofón vypnutý

Zobrazuje úroveň nabitia batérie



Výber zvukového výstupu
Vďaka bezdrôtovým slúchadlám s mikrofónom môžete počúvať audio zo systému 
PS4™, a to vrátane hudby, videí a hier, vo virtuálnom priestorovom zvuku.

 ˋ Môžete zároveň počúvať zvuk z hry aj z chatu. 
Pomocou tlačidla SOUND/CHAT (zvuk/chat) si môžete upraviť relatívnu hlasitosť 
zvuku z hry oproti zvuku z chatu.

 ˋ Výstup zvuku môžete zmeniť na slúchadlá s mikrofónom tak, aby ste počuli iba 
zvuk z chatu.

Výstup zvuku zmeníte tak, že vyberiete  (Settings) (Nastavenia)   
(Devices) (Zariadenia)  [Audio Devices] (Zvukové zariadenia)  [Output to 
Headphones] (Výstup do slúchadiel).

Výstup pre slúchadlá Tlačidlo VSS (Virtual 
Surround Sound)

Tlačidlo SOUND/CHAT  
(zvuk/chat)

Všetky zvuky Zapnuté Zapnuté

Audio z chatu Vypnuté Vypnuté

POZNÁMKA:
Na systéme PS4™ sú bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom nastavené na 
predvolenú hodnotu [All Audio] (Všetky zvuky).

Ako používať slúchadlá s mikrofónom na PC
Slúchadlá s mikrofónom môžete používať na PC (s Windows® či Mac OS), ktoré má 
port USB. Vložte bezdrôtový adaptér do portu USB na PC, ktoré chcete použiť, a 
potom slúchadlá s mikrofónom zapnite. 

Tipy

 ˎ Slúchadlá s mikrofónom na niektorých počítačoch nemusia fungovať.

 ˎ Tlačidlo VSS (Virtual Surround Sound) a tlačidlo SOUND/CHAT (zvuk/chat) 
môžete používať iba vtedy, ak máte slúchadlá s mikrofónom pripojené na 
systém PS4™.

Ako používať slúchadlá s mikrofónom na PlayStation®VR
Slúchadlá s mikrofónem môžete pomocou kábla audio pripojiť do portu 
stereofónnych slúchadiel na PlayStation®VR. Tým sa výstup všetkého zvuku z hier 
prepne na PlayStation®VR, vrátane 3D zvuku, ak ho hra podporuje.



Poznámka
Tieto slúchadlá s mikrofónom podporujú iba stereo či virtuálny priestorový zvuk 
7.1. 3D zvuk je na týchto slúchadlách s mikrofónom podporovaný iba vtedy, ak sú 
zapojené do PS VR, keď hráte hru na PS VS, ktorá 3D zvuk podporuje.

Ako používať slúchadlá s mikrofónom na prenosnom 
zariadení

Slúchadlá s mikrofónom môžete pomocou kábla audio pripojiť do zástrčky 
slúchadiel na kompatibilných zariadeniach.

 ˎ Na systémoch PlayStation®Vita môžete počúvať zvuk v štandardnom stereo 
formáte a používať funkciu hlasového chatu.

 ˎ Na ostatných mobilných zariadeniach môžete iba počúvať zvuk v štandardnom 
stereo formáte.

Poznámky

 ˎ Keď priložený kábel audio pripojíte k slúchadlám s mikrofónom, tlačidlo VSS 
(Virtual Surround Sound) ani tlačidlo SOUND/CHAT (zvuk/chat) nie je možné 
používať.

 ˎ Hlasitosť výstupu sa líši podľa pripojeného prenosného zariadenia. Podľa toho si 
upravte hlasitosť.

 ˎ Slúchadlá s mikrofónom môžete pomocou priloženého kábla audio pripojiť k 
svojmu mobilnému zariadeniu a počúvať tak zvukový obsah a hovoriť cez 
telefón.

 ˋ Ak pri používaní kábla na mobilnom zariadení audio obsah nepočujete, 
slúchadlá s mikrofónom vypnite.

 ˋ Vaše zariadenie môže podporovať iba použitie štandardného kábla audio (nie 
je súčásťou balenia) za účelom počúvania audio obsahu pomocou slúchadiel 
s mikrofónom. Poznámka: štandardné káble audio nepodporujú hlasovú 
komunikáciu. 



 ˋ Tento produkt není kompatibilní se všemi mobilními zařízeními. Některé 
funkce nemusí fungovat na všech mobilních zařízení.

Nabíjanie slúchadiel s mikrofónom
Keď je úroveň nabitia batérie nízka, indikátor stavu začne na červeno blikať a ozve 
sa pípnutie. Nabite batériu tak, že pripojíte slúchadlá s mikrofónom k 
podporovanému zariadeniu USB, napríklad PC. Zatiaľ čo sa bude batéria nabíjať, 
indikátor stavu sa rozsvieti na červeno. Až sa batéria úplne nabije, kontrolka stavu 
prestane svietiť.

Tipy

 ˎ Zostávajúcu úroveň nabitia batérie si môžete skontrolovať v systéme PS4™.  
Je zobrazená na ukazovateli stavu, ktorý sa zobrazí, keď zmeníte nastavenie 
slúchadiel s mikrofónom.

 ˎ Batériu možno nebudete môcť nabíjať, ak zariadenie USB či rozhranie USB 
neposkytuje dostatok energie na nabitie. Skúste slúchadlá s mikrofónom pripojiť 
k inému zariadeniu USB či k inému portu USB na zariadení.

 ˎ Nabíjanie trvá približne 3,5 hodiny, ak je batéria na začiatku úplne vybitá.

 ˎ Keď je úroveň nabitia batérie nízka, slúchadlá s mikrofónom pípnu, keď ich 
pripojíte a keď prijmú zvukový signál.

 ˎ Odporúčame batériu nabíjať v prostredí s teplotou medzi 10 °C a 30 °C. Nabíjanie 
v inom prostredí nemusí byť tak efektívne.

 ˎ Ak bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom zamýšľate dlhšiu dobu nepoužívať, 
odporúčame ich úplne nabiť aspoň raz ročne kvôli zachovaniu funkčnosti 
batérie.



Zobrazenie indikátoru stavu

Slúchadlá s mikrofónom

Farba indikátoru Vzorec blikania Stav slúchadiel s 
mikrofónom

Modrá Neprerušovaná Používa sa

Opakovane bliká raz Režim párovania

Opakovane bliká dvakrát Čaká na pripojenie

Červená Neprerušovaná Nabíjanie

Červená (slúchadlá 
s mikrofónom sú 
zapnuté)

Opakovane bliká raz Dochádza batéria

Červená (slúchadlá 
s mikrofónom sa 
nabíjajú)

Opakovane bliká raz Batéria sa nenabíja

Červená (slúchadlá 
s mikrofónom sú 
zapnuté, ale zvuk 
nehrá)

Opakovane bliká raz Chyba aktualizácie 
firmvéru*

Fialová Neprerušovaná Vstup mikrofónu je vypnutý

Fialová Opakovane bliká raz Prebieha aktualizácia 
firmvéru

*  Ak uvidíte blikajúce chybové svetlo, skúste možnosť Obnoviť slúchadlá s 
mikrofónom v aplikácii Headset Companion App (Aplikácia pre správu 
slúchadiel) s mikrofónom, ktorú si môžete zadarmo prevziať v obchode 
PlayStation™Store. 

Bezdrôtový adaptér

Farba indikátoru Vzorec blikania Stav slúchadiel s 
mikrofónom

Modrá Neprerušovaná Používa sa

Opakovane bliká raz Režim párovania

Opakovane bliká dvakrát Čaká na pripojenie



Headset Companion App (Aplikácia pre správu slúchadiel)
Vďaka aplikácii Headset Companion App (Aplikáciu pre správu slúchadiel) si 
môžete u slúchadiel s mikrofónom vybrať dodatočný zvukový režim. Na výber 
máte z niekoľkých režimov, z ktorých je každý optimalizovaný tak, aby vylepšil 
rôzne rysy zvuku. Tieto režimy boli vyvinuté exkluzívne pre systémy PS4™. 

Jeden z týchto zvukových režimov získate tak, že si prevezmete aplikáciu Headset 
Companion App (Aplikácia pre správu slúchadiel) z PlayStation™Store a budete 
postupovať podľa pokynov na obrazovke.

Po skončení procesu si môžete užiť vybratý režim na slúchadlách s mikrofónom 
tak, že prepnete režim napájania/zvuk do pozície „2“.

Ako resetovať slúchadlá s mikrofónom
Ak slúchadlá s mikrofónom nereagujú, keď sa ich snažíte používať, resetujte ich 
podľa nasledujúcich krokov:

1 Pripojte bezdrôtový adaptér k systému PS4™ či k inému portu USB.

Tlačidlo reset

2 Vložte malý špendlík či podobný predmet (nie je súčasťou balenia) do otvoru 
pri tlačidle reset na bezdrôtovom adaptéri a zatlačte naň aspoň na jednu 
sekundu.

3 Na slúchadlách s mikrofónom podržte tlačidlo MUTE a tlačidlo VSS (virtuálny 
priestorový zvuk).

4 Kým budete držať tlačidlá MUTE a VSS (virtuálny priestorový zvuk), presuňte 
prepnite režim napájania/zvuk do pozície „1“ alebo „2“.



Technické parametre

Napájanie 5V ⎓ 500 mA

Typ batérie Vstavaná lítium-iontová batéria

Napätie batérie 3,7 V ⎓

Kapacita batérie 570 mAh

Prevádzková teplota 5 °C až 35 °C

Rozmery (š x v x h) Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom:  
201 x 172 x 91 mm 

Bezdrátový adaptér: 48 x 18 x 8 mm 

Hmotnosť Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom: približne 230 g

Bezdrôtový adaptér: približne 6 g

Komunikačný systém 2,4 GHz RF

Maximálny komunikačný dosah Približne 10 m*1

Doba používania pri plnom nabití 
batérie

8 hodín na strednej úrovni hlasitosti*2

Obsah balenia Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom (1)

Bezdrôtový adaptér (1)

Kábel audio 3,5 mm (1)

Kabel USB (typ-A na mikro-B) 30,5 cm (1)

Tlačené materiály (1 súprava)

*1 Skutočný komunikačný dosah záleží od faktorov ako napríklad prekážky medzi slúchadlami s 
mikrofónom a bezdrôtovým adaptérom, magnetické polia vytvorené elektronickými 
zariadeniami (mikrovlnné rúry a pod.), statická elektrina, výkonnosť antény a používaný 
operačný systém a softvérové aplikácie. Príjem signálu môže byť prerušený v závislosti od 
prevádzkového prostredia.

*2 Skutočná doba používania záleží od faktorov ako napríklad úroveň nabitia batérie a teplota 
okolia.

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Komerčné použitie a prenájom tohto produktu sú zakázané.



ZÁRUKA

Na tento produkt sa poskytuje 12-mesačná záruka od dátumu kúpy v súlade so zárukou 
výrobcu. Všetky podrobné informácie nájdete v texte záruky v obale k produktu PS4™.

Tento produkt bol vyrobený pre spoločnosť Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 
10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Veľká Británia. 

Import do Európy a distribúciu zabezpečuje spoločnosť Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.

Autorizovaným zastupiteľstvom pre vydávanie a držbu vyhlásení o zhode je spoločnosť 
Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, 
Spojene Kraľovstvo.

Vyrobené v Číne.

  

Keď sa na ktoromkoľvek našom elektrickom zariadení, batérii alebo obalových materiáloch 
nachádza jeden zo symbolov, upozorňuje to na to, že príslušné elektrické zariadenie alebo batériu 
v Európe a Turecku nie je možné likvidovať spolu s domácim odpadom. V záujme náležitej 
likvidácie odpadu zariadenia likvidujte prostredníctvom registrovaných zberných surovín v súlade 
s platnou legislatívou. Vyradené elektrické produkty a batérie je možné bezplatne likvidovať aj 
prostredníctvom predajcov pri zakúpení nových produktov rovnakého typu. Navyše, v krajinách 
EÚ môžu veľkí maloobchodní predajcovia realizovať bezplatný zber drobných vyradených 
elektronických produktov. U svojho miestneho maloobchodného predajcu sa informujte, či je táto 
služba k dispozícii pre vami likvidované produkty. Týmto konaním pomôžete chrániť prírodné 
zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia pri manipulácii s elektrickým 
odpadom a jeho likvidácii.

Túto značku je možné na batériách používať v kombinácii s ďalšími chemickými značkami. 
Chemická značka pre olovo (Pb) je uvedená v prípade, že batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova. 

Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorá je permanentne zabudovaná z bezpečnostných dôvodov 
a z dôvodov integrity údajov. Počas životnosti zariadenia by nemala byť potrebná výmena batérie 
a môže byť vyberaná iba autorizovaným servisným pracovníkom. Pre zabezpečenie správnej 
likvidácie batérie likvidujte toto zariadenie ako elektrický odpad.



Pre spotrebiteľov v Európe a Turecku.
Smernica RE - vyhlásenie o zhode

Sony Interactive Entertainment Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné 
požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU. 

Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese: playstation.com/support

Frekvencie používané pomocou funkcie bezdrôtovej siete tohto produktu sú v rozsahu 2,4 GHz.

Pásmo bezdrôtovej frekvencie a maximálny výstupný výkon: 
– Patentovaných 2,4 GHz: menej ako 2,8 mW.

http://playstation.com/support
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