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Elővigyázatossági intézkedések
A termék használata előtt olvasd el figyelmesen a jelen 
használati útmutatót, valamint a csomagoláson feltüntetett 
információkat. Olvasd el továbbá a PlayStation®4 rendszer 
útmutatóját is. A dokumentációt őrizd meg, mert a 
későbbiekben is szükség lehet rá.
A termék használatával kapcsolatos, részletes utasításokat 
lásd: playstation.com/support

Biztonság
 ˎ Vegyél figyelembe minden figyelmeztetést és utasítást.
 ˎ FULLADÁSVESZÉLY – Apró alkatrészek. Kisgyermekektől 
tartsd távol.

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

 ˎ Ne használd a terméket túl hosszú ideig. Tarts szünetet 
körülbelül 15 percenként.

 ˎ A headset túl magas hangerőn való használata tartós 
halláskárosodást okozhat. Állítsd a hangerőt biztonságos 
szintre. Idővel a túl hangos beállítást is normálisnak 
hallhatod, miközben valójában károsodik a hallásod. Ha 
cseng a füled, vagy tompán hallod a beszédhangokat, 
hagyd abba a termék használatát, és ellenőriztesd a 
hallásodat 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.

FIGYELMEZTETÉS
Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne 
hallgassa hosszú időn keresztül nagy hangerővel.

http://playstation.com/support
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Használat és kezelés
 ˎ Folyadék és apró szilárd tárgyak ne kerüljenek a termék 
belsejébe.

 ˎ Ne érj hozzá a termékhez nedves kézzel.
 ˎ Ne dobáld a terméket, és vigyázz, hogy ne essen le, illetve 
ne érje erős külső behatás.

 ˎ Ne helyezz nehéz tárgyat a termékre.
 ˎ Ne érintsd meg a csatlakozó belsejét, és ne helyezz bele 
idegen tárgyakat.

 ˎ A terméket ne szereld szét, és ne módosítsd.
 ˎ 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 –, a 
következő intézkedések megtételével próbáld csökkenteni 
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.

 ˎ A vezeték nélküli headset PlayStation®4 rendszerhez 
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 headset a vártnál rosszabb teljesítményt 
nyújt, fordulj hozzánk, mielőtt visszavinnéd a 
forgalmazóhoz. Részletek az playstation.com/support 
oldalon.

http://playstation.com/support


4

Külső védelem
Az alábbi utasítások követésével elkerülheted a termék külső 
burkolatának károsodását és elszíneződését.

 ˎ Ne tárolj a termék külső felületén huzamosabb ideig gumi 
vagy PVC tárgyakat.

 ˎ Puha, száraz kendővel tisztítsd a terméket. A tisztításhoz ne 
használj oldószert vagy más vegyszert. Ne töröld le a 
terméket vegyszerrel kezelt törlőkendővel.

Tárolási feltételek
 ˎ A headsetet ne tedd ki magas hőmérsékletnek, magas 
páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.

 ˎ Ne tedd ki a terméket pornak, füstnek vagy gőznek.
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Alkatrésznevek és funkciók
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A Fejpánt (összehajtható)

b L jel

c  SOUND/CHAT gomb A csevegés hangerejének beállítása a 
játék hangjának megfelelően.

d  Állapotjelző

E  Hálózati/hangüzemmód kapcsoló A hangüzemmód 
beállítása vagy a headset kikapcsolása. 
 Pozíciók: 
 OFF (KI) – a headset kikapcsolása 
 1 – standard üzemmód 
 2 – basszus erősítő üzemmód  
Mindkét hangüzemmód személyre szabható, és más 
üzemmódokra cserélhető a Headset Companion App 
(Fejhallgató-támogató) alkalmazásból.
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F  MUTE (némítás) gomb/Önhang 
 A mikrofon elnémításához vagy visszahangosításához nyomd 
meg röviden a gombot.* 
Az önhang hangerejének kiválasztásához nyomd meg 
hosszan a gombot.** 
– Egy sípolás – alacsony hangerő 
– Két rövid sípolás – magas hangerő 
– Egy mély sípolás – az önhang kikapcsol

 *Ha a mikrofon el van némítva, az önhang funkció kikapcsol. 
  **Az önhang funkció segítségével a headsetből hallhatod a 

saját hangodat. Az önhang hangereje a headseten állítható 
be, nem pedig a PlayStation®4 rendszeren vagy más 
eszközökön.

G  VOLUME +/- gombok A headset hangerejének állítása. 

H  USB-aljzat Töltsd a headsetet USB-eszközhöz való 
csatlakoztatással.

I  Audiobemeneti csatlakozó Mobileszközökkel való használat 
esetén, ha a headsethez 3,5 mm-es, normál audiokábelt 
csatlakoztatsz, a vezeték nélküli funkció kikapcsol.

J  VSS/3D AUDIO kapcsoló A tartalomtól függően virtuális 
térhangzást vagy 3D hangzást tesz lehetővé. 
 Pozíciók: 
 OFF (KI) – sztereó hangkimenet 
  ON (BE) – fejlett VSS sztereó/5.1/7.1 tartalmakhoz; 3D 

hangzás 3D hangzású tartalmakhoz

  A 3D hangzás technológiája túlmutat a 7.1-es virtuális 
térhangzáson, és rendkívül pozicionált hangzást nyújt, amely 
a támogatott játékok esetében minden irányból biztosítja a 
hangot.  
Ha egy játék nem támogatja a 3D hangzást, akkor is fejlett 
virtuális térhangzásban lehet részed.

K  Mikrofonok (2 db) (integrált) Ne hagyd a headsetet 
hangszórók közelében, ha a mikrofon be van kapcsolva, mert 
ez gerjedést (zajt) okozhat.

Vezeték nélküli adapter

Reset (visszaállítás) gomb
Állapotjelző
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Kezdeti beállítás
1  Töltsd a headsetet a mikro-USB-kábel (tartozék) USB-

aljzathoz való csatlakoztatásával. A lemerült headset 
teljes feltöltése akár 3,5 órát is igénybe vehet.

2  Csatlakoztasd a vezeték nélküli adaptert PS4™ 
rendszered vagy Windows-/Mac-számítógéped 
USB-aljzatához.

3  Csúsztasd a headset hálózati/hangüzemmód 
kapcsolóját „1”-es vagy „2”-es pozícióba.

A headset PS4™ rendszerrel történő 
használata

A headset a 4.00 vagy újabb verziójú PS4™ 
rendszerszoftverrel kompatibilis.  
A PS4™ rendszeren egynél több headset is használható.

Állapotkijelző
Ha a headsetet PS4™ rendszeredhez csatlakoztatod, a 
beállításokat pedig módosítod, az állapotinformációk 
megjelennek a képernyő bal felső sarkában. 
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Akkor jelenik meg, ha az [Kimenet 
fülhallgatókhoz] [Be]* értékre van állítva.

Akkor jelenik meg, ha a virtuális térhangzás 
vagy a 3D hangzás be van kapcsolva.

A hangerő megjelenítése

Akkor jelenik meg, ha a mikrofon ki van 
kapcsolva.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének 
megjelenítése

* Az [Kimenet fülhallgatókhoz] egy olyan rendszer beállítás, amely 
szabályozza a vezeték nélküli headsetre küldött hangkimenet típusát. 
Csak akkor áll rendelkezésre, ha a vezeték nélküli adapter be van 
dugva a PS4™ rendszerbe.

Hangkimenet-választás
Vezeték nélküli headseted zenék és videók lejátszását, 
valamint játékot tesz lehetővé PlayStation®4 rendszeredről. Ez 
a tartalom formátumától függően történhet sztereóban, 
virtuális térhangzással vagy 3D hangzással.

 ˋ Párhuzamosan hallgathatsz játék- és csevegéshangokat. A 
SOUND/CHAT gombbal állítható be a játék és a csevegés 
egymáshoz viszonyított hangereje.

 ˋ Úgy is megváltoztathatod a headsetre küldött 
hangkimenetet, hogy csak a csevegést hallod.

 ˋ A hangkimenet formátumát a VSS/3D AUDIO kapcsolóval 
módosíthatod.

PS4™ rendszered hangkimenetének módosításához, 
valamint a VSS/3D AUDIO kapcsoló és a SOUND/CHAT gomb 
be- vagy kikapcsolásához válaszd a  (Beállítások)  

  (Eszközök)  [Audioeszközök]  [Kimenet 
fülhallgatókhoz] lehetőséget.
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Hangkimenet 
headsethez

VSS/3D AUDIO 
kapcsoló

SOUND/CHAT 
gomb

Minden hang Bekapcsolás Bekapcsolás

Csak 
csevegéshangok Kikapcsolás Kikapcsolás

A különböző típusú hangformátumok között a VSS/3D AUDIO 
kapcsolóval válthatsz. A hangkimenet a játék tartalmának 
formátumától függ.*** 

Játék tartalma Hangkimenet 
kikapcsolt virtuális 
térhangzás/3D 
hangzás esetén

Hangkimenet 
bekapcsolt virtuális 
térhangzás/3D 
hangzás esetén

Sztereó/5.1/7.1 Sztereó Virtuális térhangzás

3D hangzás Sztereó 3D hangzás

***Nem virtuális valóság játékok esetén a headsetnek 3D 
hangzás technológiával kell rendelkeznie a 3D hangzás 
formátumának lejátszásához akkor is, ha a 3D hangzás a 
PS VR esetében támogatott. 

A headset számítógéppel való használata
Használhatod a headsetet USB-aljzattal rendelkező 
számítógéppel (Windows® vagy Mac OS operációs 
rendszerrel). Helyezd a vezeték nélküli adaptert a számítógép 
USB-aljzatába, majd kapcsold be a headsetet.

Tippek
 ˎ Lehetséges, hogy bizonyos számítógépekkel nem 
használható a headset.

 ˎ A VSS/3D AUDIO kapcsoló és a SOUND/CHAT gomb csak 
akkor használható, ha a headset PS4™ rendszerhez van 
csatlakoztatva.
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A headset PlayStation®VR rendszerrel való 
használata

A headsetet és a PlayStation®VR fejhallgató-csatlakozóját 
audiokábel segítségével csatlakoztathatod. Így lejátszhatók a 
PlayStation®VR rendszeren keresztül feldolgozott 
játékhangok. 

Tippek
 ˎ A 3D hangzás eléréséhez PlayStation®VR rendszereden 
használd az audiokábelt. A headset nem csatlakozhat 
vezeték nélkül PS4™ rendszeredhez. Amennyiben a headset 
vezeték nélkül csatlakozik PS4™ rendszeredhez, csak 
sztereó vagy 7.1-es térhangzás érhető el akkor is, ha a 
virtuális valóság tartalom támogatja a 3D hangzást. A 
VSS/3D AUDIO kapcsoló szintén nem használható.

 ˎ 3D hangzás nem virtuális valóság tartalom esetén úgy 
érhető el, ha leválasztod PlayStation®VR rendszeredet a 
PS4™ rendszerről, és a headsetet vezeték nélkül 
csatlakoztatod a PS4™ rendszerhez. 

A headset használata hordozható 
készülékkel

A headsetet és a kompatibilis eszközök fejhallgató-
csatlakozóját audiokábel segítségével csatlakoztathatod.

 ˎ A PlayStation®Vita rendszereken csak sztereó hangzás 
érhető el. A mikrofon a játékon belüli csevegéshez 
használható.

 ˎ Egyéb mobileszközökön csak sztereó hangzás érhető el. 
A mikrofon a beszédhangos kommunikációhoz használható. 
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Tippek
 ˎ Ha a mellékelt audiokábel a headsethez van csatlakoztatva, 
a VSS/3D AUDIO kapcsoló és a SOUND/CHAT gomb nem 
használható.

 ˎ A kimeneti hangerő a csatlakoztatott hordozható 
készüléktől függően változik. Ennek megfelelően állítsd be 
a hangerőt.

 ˎ A mellékelt sztereó audiokábel segítségével headsetedet 
mobileszközödhöz csatlakoztathatod, ami audiotartalmak 
hallgatását és telefonos beszélgetéseket is lehetővé tesz.

 ˋ Ha a kábel mobileszközzel történő használata ellenére 
nem hallod az audiotartalmakat, kapcsold ki a headsetet.

 ˋ Lehetséges, hogy az eszköz csak a normál sztereó 
audiokábeleket (külön kapható) támogatja az 
audiotartalmak headseten keresztül történő 
hallgatásához. Megjegyzés: A normál audiokábelek nem 
támogatják a beszédhangos kommunikációt.

 ˋ A termék nem kompatibilis az összes mobileszközzel. 
Előfordulhat, hogy néhány funkció nem működik minden 
mobileszközön.

A headset töltése
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az állapotjelző 
pirosan villog, és sípolás hallható. Töltsd fel az akkumulátort a 
headset támogatott USB-eszközhöz, például számítógéphez 
való csatlakoztatásával. Az akkumulátor töltése közben az 
állapotjelző pirosan világít. Az akkumulátor teljes feltöltését 
követően az állapotjelző kialszik.

Tippek
 ˎ Az akkumulátor töltöttségi szintjét a PS4™ rendszeren 
tekintheted meg. Ez az állapotkijelzőn látható, amely a 
headset beállításainak módosításakor jelenik meg.

 ˎ Előfordulhat, hogy az akkumulátor nem tölthető, ha az 
USB-eszköz vagy az USB-hub nem szolgáltat a töltéshez 
elegendő energiát. Próbáld meg a headsetet másik 
USB-eszközhöz vagy az eszköz másik USB-aljzatához 
csatlakoztatni.

 ˎ A töltés teljesen lemerült akkumulátor esetén körülbelül 
3,5 órát vesz igénybe.

 ˎ Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a headset 
csatlakoztatott állapotban és audiojel vételekor sípol.
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 ˎ Ha huzamosabb ideig nem tervezed használni a headsetet, 
ajánlatos évente legalább egyszer teljesen feltölteni, hogy 
fenntartsd az akkumulátor működőképességét.

Akkumulátor
Figyelmeztetés – a beépített akkumulátor használata: 

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

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

 ˋ Az akkumulátort soha ne próbáld meg kinyitni, bezúzni 
vagy elégetni. 

 ˋ Ne hagyd az akkumulátort hosszú ideig tölteni, amikor a 
termék nincs használatban. 

 ˋ Az elhasznált akkumulátoroktól mindig a helyi 
törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően szabadulj 
meg. 

 ˋ Ne fogd meg a sérült vagy szivárgó akkumulátort. 
 ˋ 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.

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 – 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.
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Állapotjelző kijelzője

Headset

Jelző színe Villogás jellege Headset állapota

Kék Folyamatos Használatban

Ismétlődően egyet 
villan

Párosítási üzemmód

Ismétlődően kétszer 
villan

Csatlakozásra vár

Vörös Folyamatos Töltés

Vörös Ismétlődően egyet 
villan

Firmware-frissítési 
hiba

Lila Folyamatos A mikrofon ki van 
kapcsolva

Lila Ismétlődően egyet 
villan

Firmware-frissítés 
folyamatban

Vezeték nélküli adapter

Jelző színe Villogás jellege Headset állapota

Kék Folyamatos Használatban

Ismétlődően egyet 
villan

Párosítási üzemmód

Ismétlődően kétszer 
villan

Csatlakozásra vár
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Headset Companion App (Fejhallgató-
támogató) alkalmazás

A Headset Companion App (Fejhallgató-támogató) 
alkalmazással módosíthatod a headset hangüzemmódját. 
Választhatsz a kifejezetten az egyéni játékokhoz és 
műfajokhoz tervezett, előzetesen beállított üzemmódok 
közül, vagy a testreszabási eszköz segítségével létrehozhatod 
a sajátodat.

Ezen hangmódok valamelyikének beszerzéséhez töltsd le a 
Headset Companion App (Fejhallgató-támogató) alkalmazást 
a PlayStation®Store áruházból, és kövesd a képernyőn 
megjelenő utasításokat.

A művelet befejezését követően headseteden kipróbálhatod 
a kiválasztott módot, ha a hálózati/hangüzemmód kapcsolót 
„1”-es vagy „2”-es pozícióba csúsztatod.

A headset visszaállítása
Ha a headset nem válaszol, amikor használni próbálod, állítsd 
vissza a következők végrehajtásával:

1  Csatlakoztasd a vezeték nélküli adaptert egy PS4™ 
rendszerhez vagy más, áramforrásként szolgáló 
USB-aljzathoz.

Reset (visszaállítás) gomb

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

3 Tartsd lenyomva a headset MUTE (némítás) gombját.
4  A MUTE (némítás) gomb nyomva tartása közben 

csúsztasd a hálózati/hangüzemmód kapcsolót „1”-es 
vagy „2”-es pozícióba.
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Minősítő címke
A minősítő címke a modellre, a gyártásra és a megfelelőségre 
vonatkozó specifikus információkat tartalmaz. A jobb 
fülpárna alatt található.

A fülpárna eltávolításához és a minősítő címke eléréséhez:

1 Egyik kézzel tartsd a headsetet egy helyben.
2 A másik kezeddel fogd meg a fülpárna keretét.
3 Húzd ki a fülpárnát.

A fülpárna áthelyezéséhez igazítsd a fülpárnát a belső 
kerethez. Told hátra a keretre addig, amíg nem kattan.

Minősítő címke
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Műszaki adatok

Áramforrás DC 3,7 V: Beépített, újratölthető 
lítium-ion akkumulátor

Akkumulátorkapacitás 760 mAh

Működési környezeti 
hőmérséklet

5°C – 35°C

Méretek (szé × ma × mé) Vezeték nélküli headset:  
Kb. 168 × 192 × 40 mm
Vezeték nélküli adapter:  
Kb. 21 × 15,71 × 54 mm

Tömeg Vezeték nélküli headset:  
Kb. 318,2 g
Vezeték nélküli adapter:  
Kb. 13,3 g

Kommunikációs 
rendszer 

2,4 GHz RF

Maximális 
kommunikációs hatókör

Kb. 13 m*1

Üzemidő teljesen 
feltöltött állapotban

9 óra közepes hangerőszinten*2

Tartalom Vezeték nélküli headset (1)
Vezeték nélküli adapter (1) 
Audiokábel 3,5 mm (1) 
USB-kábel (micro-B típusú, 
60,96 cm) (1)
Tok (1)
Nyomtatott anyag (1)

Gyártó ország Kína

*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.
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GARANCIANYILATKOZAT
A termékre a vásárlástól számított 12 hónapos gyártói 
garancia vonatkozik. További információkért tekintsd át a 
PS4™ rendszerhez kapott garancianyilatkozatot.

Ez a termék a Sony Interactive Entertainment Europe Limited – 10 Great 
Marlborough Street, London, W1F 7LP, Egyesült Királyság – számára 
készült. 

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 Interactive Entertainment Europe 
Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Egyesült 
Királyság.

  

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 Európában és Törökországban. 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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Az európai és török vásárlók részére.
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: 
playstation.com/support
A termék vezeték nélküli hálózati funkciója 2,4 GHz-es 
tartományt használ.
Vezeték nélküli frekvenciasáv és maximális kimenő 
teljesítmény: 
– Saját 2,4 GHz: legfeljebb 2,8 mW.

http://playstation.com/support
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