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Қауіпсіздік және сақтық шаралары
Бұл өнімді пайдаланар алдында қаптаманың ішіне салынған құжаттаманы және 
қаптаманың үстіндегі ақпаратты мұқият оқыңыз. Бүкіл құжаттаманы болашақта 
анықтама алу үшін сақтаңыз.
Осы өнімді пайдалану туралы толығырақ ақпаратты мына веб-беттен қараңыз:  
playstation.com/help.

Қауіпсіздік
 ˎ Барлық ескертулерді, сақтық шараларын және нұсқауларды орындаңыз.
 ˎ Осы өнімді кішкене балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Кішкентай балалар 

кішкентай бөлшектерді жұтып қоюлары немесе кабельдерге оралып қалулары 
мүмкін, бұл жарақат алу, апатқа ұшырау немесе бұзылу қаупін тудыруы келуі мүмкін.

 ˎ Бұл өнімде кардиостимуляторларға, дефибрилляторларға және бағдарламаланатын 
шунттау клапандарына немесе басқа медициналық құрылғыларға кедергі келтіруі 
мүмкін магниттер бар. Бұл өнімді осындай медициналық құрылғыларға немесе 
осындай медициналық құрылғыларды пайдаланатын адамдарға жақын қоймаңыз. 
Осындай медициналық құрылғыларды пайдалансаңыз, осы өнімді пайдалану 
алдында дәрігерге хабарласыңыз.

 ˎ Сымсыз гарнитураны пайдалану кезінде шаршауды сезе бастасаңыз немесе 
ыңғайсыздықты немесе бас ауруын сезсеңіз, жүйені пайдалануды бірден 
тоқтатыңыз. Егер бұл күй жалғасса, дәрігерге хабарласыңыз.

 ˎ Сымсыз гарнитураны ұзақ уақыт бойы пайдаланбаңыз. Шамамен 15 минут 
аралықтармен үзілістер жасаңыз.

 ˎ Гарнитураны жоғары дыбыс деңгейімен пайдаланса, шаштың түсіп қалуы орын алуы 
мүмкін. Дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз.
Уақыт өте келе қаттылығы артатын дыбыс қалыпты естілуі мүмкін, бірақ іс жүзінде 
есту қабілетіңізді зақымдап жатқан болуыңыз мүмкін.
Егер құлағыңызда шырылды немесе түсініксіз сөздерді естісеңіз, тыңдауды 
тоқтатыңыз және құлағыңызды тексертіңіз.
Дыбыс деңгейі неғұрлым жоғары болса, есті қабілетіңізге соғұрлым тезірек әсер 
етілуі мүмкін. Есту қабілетіңізді қорғау үшін:

 ˋ Гарнитураны жоғары дыбыс деңгейімен пайдалану уақытын шектеңіз.
 ˋ Шулы ортаның дыбысын естімеу үшін дыбыс деңгейін арттырмаңыз.
 ˋ Жаныңызда сөйлеп жатқан адамдарды есті алмасаңыз, дыбыс деңгейін төмендетіңіз.

 ˎ Егер гарнитура теріңізді тітіркендіріп жатқанын сезсеңіз, оны пайдалануды бірден 
тоқтатыңыз.

 ˎ Егер ішкі батарея сұйықтығы ағып кетсе, өнімді пайдалануды дереу тоқтатып, көмек 
алу үшін техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Егер сұйықтық 
киіміңізге, теріңізге немесе көздеріңізге тиген болса, сол тиген аймақты дереу таза 
сумен шайып, дәрігерге көрініңіз. Батарея сұйықтығы соқыр болу қаупін тудырады.
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Пайдалану және ұстау
 ˎ Микрофондар қосулы кезде гарнитураны үндеткіштер жанында қалдырмаңыз, 
өйткені бұл кері байланысты (аудио шу) тудыруы мүмкін.

 ˎ Гарнитураны бөлшектемеңіз немесе ішіне ештеңе салмаңыз, өйткені бұл ішкі 
құрамдастарды зақымдауы немесе сізді жарақаттауы мүмкін.

 ˎ Бұл құрылғыда пайдаланылған батареяға дұрыс қарамаса, өрт немесе химиялық күйік 
қаупін тудыруы мүмкін. Бөлшектемеңіз, 60°C жоғары қыздырмаңыз немесе теспеңіз.

 ˎ Газ/жанармай құю станциялары, ауруханалар, жарылыс жұмыстары аймақтарында, 
ықтимал жарылғыш атмосфераларда немесе ұшақта электр құрылғы немесе радио 
өнімдерін өшіруді талап ететін барлық белгілерді және нұсқауларды орындаңыз.

 ˎ Велосипед тебу, көлік жүргізу кезінде немесе толық зейін қажет болатын кез келген 
басқа әрекет барысында гарнитураны пайдаланбаңыз. Бұлай істеу апатқа себеп 
болуы мүмкін.

 ˎ Гарнитураға сұйық немесе шағын бөлшектердің кіруіне жол бермеңіз.
 ˎ Өнімді ылғал қолмен ұстамаңыз.
 ˎ Гарнитураны тастамаңыз немесе түсіріп алмаңыз я болмаса қатты соқпаңыз.
 ˎ Гарнитураға ауыр заттарды қоймаңыз.
 ˎ Гарнитураның сыртына қандай да бір резеңке немесе винил материалдарды ұзақ 
уақытқа қоймаңыз.

 ˎ Тасымалдау өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында орындалады.

Тазалау
 ˎ Гарнитураны тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Еріткіштерді 
немесе басқа химиялық заттарды қолданбаңыз. Химиялық жолмен өңделген 
тазалағыш шүберекпен сүртпеңіз.

Батарея
Абайлаңыз! Орнатылған литий-ионды батареяны пайдалану:

 ˎ Бұл өнімде литий-ионды қайта зарядталатын батарея бар.
 ˎ Бұл өнімді пайдаланбастан бұрын батареяны қолдану мен зарядтау бойынша 
нұсқауларды оқып, оларды мұқият орындаңыз. 

 ˎ Батареяны қолданғанда өте мұқият болыңыз. Дұрыс қолданбаудан өрт шығу немесе 
күіп қалу қаупі бар. 

 ˎ Батареяны ашуға, сындыруға, қыздыруға немесе отқа тастауға болмайды. 
 ˎ Өнімді пайдаланбаған кезде батареяны ұзақ уақытқа зарядтамаңыз. 
 ˎ Әрдайым қолданылған батареяларды жергілікті заңдарға немесе талаптарға 
сай тастаңыз.

 ˎ Зақымдалған немесе ағып кеткен батареяны пайдаланбаңыз.



Батарея мерзімі және ұзақтығы
 ˎ Батареяның қызмет көрсету мерзімі шектеулі. Батареяның зарядтау ұзақтығы қайта 
пайдаланғанда және қайтарылғанда біртіндеп азаяды. Батареяның қызмет көрсету мерзімі 
сақтау әдісіне, пайдалану күйіне, ортаға және басқа факторларға байланысты әртүрлі болады.

 ˎ Температура аумағы 10 °C және 30 °C аралығында болатын ортада зарядтаңыз. Басқа орталарда 
орындалса, зарядтау тиімді болмауы мүмкін.

 ˎ Батарея ұзақтығы пайдалану жағдайларына және орта факторларына байланысты әртүрлі 
болуы мүмкін.

Пайдаланылмағанда
Өнімді ұзақ мерзім пайдаланылмайтын болса, батареяның қызметін сақтау үшін 
кемінде жылына бір рет толық зарядтау ұсынылады.

Сақтау жағдайлары
 ˎ Пайдалану, тасымалдау немесе сақтау кезінде гарнитураға және батареяға өте 
жоғары немесе төмен температуралардың әсерін тигізбеңіз.

 ˎ Оны тік күн жарығында ұзақ уақытқа қалдырмаңыз (мысалы, жазда көлік ішінде).
 ˎ Гарнитураны доға бауға іліп қойған күйде сақтамаңыз. Біраз уақыттан кейін бау 
созылуы және гарнитура босап қалуы мүмкін.

 ˎ Өнімдерді бірегей қаптамасында, қышқылдар мен сілтілерден алыс қараңғы, құрғақ, 
таза, жақсы желдетілетін жерде сақтау керек.

ЕСКЕРІМ:
Бұл жабдық радио жиілік энергиясын жасайды, пайдаланады және шығара алады, оны 
нұсқауларға сай орнатпаса және пайдаланбаса, радио байланысқа зиянды кедергілер 
тудыруы мүмкін. Бірақ, нақты орнатымда кедергі орын алуы мүмкін екеніне кепілдік 
жоқ. Егер бұл жабдық радио немесе теледидар қабылдауына зиянды кедергі келтірсе, 
мұны жабдықты өшіру және қосу арқылы анықтауға болады, пайдаланушыға келесі 
шаралардың біреуімен немесе бірнешеуімен түзетуге тырысу ұсынылады:

 ˋ Қабылдағыш антеннаның бағдарын немесе орнын өзгертіңіз.
 ˋ Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
 ˋ Жабдықты қабылдағыш қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыңыз.
 ˋ Анықтама алу үшін дилерге немесе тәжірибелі радио/ТД техникалық маманына 
хабарласыңыз.

Сымсыз гарнитура ойын-сауық тәжірибеңізге динамикалық дыбысты әкеледі. Сымсыз 
өнімдерге маңайындағы басқа сымсыз құрылғылардың болуы әсер етуі мүмкін екенін 
ескеріңіз. Егер сымсыз гарнитура күтпеген түрде жұмыс істесе, сатушыға қайтару 
алдында бізге хабарласыңыз. Мәліметтер алу үшін мына бетке кіріңіз:
playstation.com/help
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Бөлшек атаулары және функциялары
Алды

Арты

Төменгі жағы

Құлаққап жиегі
Доға бау

Микрофондар (жасырын)

Статус индикаторы

CHAT/GAME түймелері
MONITOR қосқышы
VOLUME +/- түймелері

(дыбыс өшіру) түймесі

USB Type-C® порты

3,5 мм дыбыс кірісі ұяшығы
 (қуат) қосқышы
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Сымсыз адаптер (CFI-ZWD1)

Гарнитураны консольге сымсыз қосады.

Бастапқы орнату
1 Гарнитураны зарядтау үшін қамтылған USB кабелін қосыңыз. 

 ˎ Гарнитура сымсыз адаптерге қосылмаған күйде зарядтау кезінде, гарнитурадағы 
статус индикаторы қызғылт сары түспен жыпылықтайды. Толығымен зарядталғанда, 
статус индикаторы өшеді.

 ˎ Гарнитура сымсыз адаптерге қосылған күйде зарядтау кезінде, гарнитурадағы статус 
индикаторы ақ түсте болады. Толығымен зарядталғанда, статус индикаторы қызғылт 
сары түсте бір рет жыпылықтайды, содан кейін әлі қосулы екенін көрсету үшін тұрақты 
ақ түсте жанады.

2 Сымсыз адаптерді PlayStation®5 немесе PlayStation®4 консоліндегі 
USB портына қосыңыз. 
Гарнитураны іздеу кезінде адаптердегі статус индикаторы ақ түсте жыпылықтайды. 

3  (қуат) қосқышын қосулы күйіне сырғытыңыз. Гарнитура қуаты 
қосылғанда, ол сымсыз адаптерді іздейді. Гарнитураның статус индикаторы іздеу 
кезінде көк түсте жыпылықтайды және байланыс орнатылғаннан кейін тұрақты 
ақ түске айналады.

 Сондай-ақ дыбыс арқылы тексере аласыз. Гарнитураңыздың қуаты қосылғанда, ол 
дыбыстық сигнал шығарады және адаптерді іздейді. Байланыс орнатылғаннан кейін 
тағы бір дыбыстық сигнал шығады.

 Егер байланысты орнату мүмкін болмаса, гарнитура өшеді.  (қуат) қосқышын 
өшірулі күйіне сырғытыңыз, содан кейін іске қосыңыз. Егер байланысты әлі де 
орнату мүмкін болмаса, гарнитураны қалпына келтіріп көріңіз («Гарнитураны 
қалпына келтіру» бөлімін қараңыз).

Қалпына келтіру түймесі

Статус индикаторы
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Гарнитураны PlayStation®5 консолімен немесе 
PlayStation®4 консолімен бірге сымсыз пайдалану
 ˎ PS4 жүйесінің бағдарламалық құралын әрқашан ең соңғы нұсқасына жаңартып отырыңыз.
 ˎ PS5 консолінде немесе PS4 консолінде бір уақытта 2 сымсыз гарнитураны 
пайдалануға болады.

 ˎ Егер ауқымнан тыс 30 секундтан көбірек уақытқа шықсаңыз, байланыс жоғалғанын 
білдіретін төмен дыбыстық сигналды естисіз. Ауқымға қайта кіргенде, байланыс 
қалпына келтірілгенін білдіретін жоғары дыбыстық сигналды естисіз.

 ˎ Ойын 3D аудиосын қолдаса, бұл гарнитура PS5 консольдерінде 3D аудиосын қолдайды.
 ˎ PS4 консольдеріне арналған Headset Companion (Гарнитура көмекшісі) қолданбасы 
бұл гарнитураны қолдамайды.

Экрандағы күй
Консольге бірінші рет қосылғанда немесе параметрлерді өзгертіп жатқанда экранда 
статус белгішелері көрінеді. 

Дыбыс деңгейі

Дыбыс өшірілді

Микрофон қосулы

Микрофон қосулы

 Батарея толы

Батарея орташа

Батарея төмен

Батарея бос

Белгішелер пайдаланылатын үйлесімді PlayStation® консоліне байланысты өзгеріп 
отыруы мүмкін.
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Аудионы таңдау
Микрофон дыбысын өшіру (  түймесі)
Гарнитура микрофондарының дыбысын өшіру үшін гарнитурадағы дыбысты өшіру 
түймесін басыңыз.
Дыбысты қосу үшін осы түймені қайтадан басыңыз. Бұл түйме қызғылт сары түсті 
көрсеткенде дыбысты өшіру белсенді болады.

Микрофонды бақылау (MONITOR қосқышы)
Микрофонды бақылау — бұл мүмкіндік өз даусыңызды естуге мүмкіндік береді, 
осылайша даусыңыз достарыңызға қалай естілетінін білесіз. Микрофонды бақылау 
мүмкіндігін қосу үшін, қосқышты сырғытыңыз. Сіз дыбыстық сигналды естисіз:

 ˎ Қосулы: жоғары дыбыстық сигнал
 ˎ Өшірулі: төмен дыбыстық сигнал 

Дыбыс өшірулі болғанда, микрофонды бақылау өшіріледі. 

Чат және ойынның дыбыс деңгейі балансы (CHAT/GAME түймелері)
Бір уақытта ойын аудио дыбысын да, чат аудио дыбысын да тыңдай аласыз. CHAT/
GAME түймелерін сөйлесу аудио дыбысы мен ойын аудио дыбысының салыстырмалы 
дыбыс деңгейін реттеу үшін пайдаланыңыз. Салыстырмалы дыбыс деңгейін қалпына 
келтіру үшін CHAT және GAME түймелерін бір уақытта басыңыз.
Кейбір ойындарда CHAT/GAME функциясымен үйлесімді емес чат мүмкіндігі болуы мүмкін.

 ˎ PS5 консоліндегі аудио шығысын өзгерту үшін  
Settings (Параметрлер)  > Sound (Дыбыс) > Audio Output (Аудио шығысы) > 
Output to Headphones (Құлаққаптарға шығыс) тармағын таңдаңыз.

 ˎ PS4 консоліндегі аудио шығысын өзгерту үшін  
Settings (Параметрлер)  > Devices (Құрылғылар) > Audio Devices (Аудио 
құрылғылар) > Output to Headphones (Құлаққаптарға шығыс) тармағын таңдаңыз.

Гарнитураны PlayStation®VR гарнитурасымен бірге пайдалану
Гарнитураны VR гарнитурасының стерео құлаққап ұяшығына қосу үшін қамтылған аудио 
кабельді пайдалануға болады. Бұл PS VR өңдейтін барлық аудионы, соның ішінде ойын 
қолдаса, 3D аудионы қамтамасыз етеді.

Гарнитураны USB құрылғысымен бірге сымсыз пайдалану
Гарнитураны үйлесімді компьютерлермен (Windows® немесе macOS®) немесе USB 
аудио шығысы бар басқа құрылғымен бірге пайдалануға болады.
Сымсыз адаптерді үйлесімді құрылғыдағы USB Type-A портына қосыңыз, содан кейін 
гарнитураны қосыңыз.
CHAT/GAME мүмкіндігін тек гарнитура PS5 консоліне немесе PS4 консоліне қосулы 
кезде ғана пайдалануға болады.
Егер ауқымнан тыс 30 секундтан көбірекке шықсаңыз, байланыс жоғалғанын білдіретін 
төмен дыбыстық сигналды естисіз. Ауқымға қайта кіргенде, байланыс қалпына 
келтірілгенін білдіретін жоғары дыбыстық сигналды естисіз.
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Гарнитураны басқа құрылғылармен бірге пайдалану
Гарнитураны үйлесімді құрылғылардың 3,5 мм аудио ұяшығына қосу үшін қамтылған 
аудио кабельді (4 өткізгішті) пайдалануға болады.
Аудио кабельді пайдаланған кезде гарнитура пассивті гарнитура ретінде қызмет етеді. 
Аудио кабельді пайдаланған кезде гарнитураны өшіріңіз.
Аудио кабельді пайдаланған кезде сымсыз байланыс және келесі функциялар өшіріледі.

 ˎ Чат пен ойынның дыбыс деңгейі балансы 
 ˎ Микрофон дыбысын өшіру
 ˎ Микрофонды бақылау 
 ˎ Дыбыс деңгейлері

Гарнитура микрофондарын үйлесімді құрылғыда пайдалану үшін қамтылған аудио 
кабельді пайдалану керек. Егер құрылғыңыз қамтылған 4 өткізгішті кабельмен үйлесімді 
болмаса, сіз гарнитураның микрофондарын сол құрылғымен бірге пайдалана алмайсыз.

4 өткізгішті аудио кабель (қамтылған) Тек стерео-аудио кабель (қамтылмаған)

 ˎ Мобильді құрылғыларда 3D аудиоға қолдау көрсетілмейді.

 ˎ Шығыс дыбыс деңгейі қосылған мобильді құрылғыға байланысты өзгеріп отырады.
Дыбыс деңгейін сәйкесінше реттеңіз.

Гарнитураны зарядтау
Батарея бос болғанда, PS5 консолінде немесе PS4 консолінде гарнитураны толығымен 
зарядтау шамамен 3,5 сағатты алады.
Гарнитураның заряд деңгейін анықтау үшін қуатты қосып, CHAT және VOLUME– 
түймелерін бір уақытта басыңыз. Статус индикаторы жыпылықтайды және дыбыстық 
сигналдарды естисіз.

Батарея деңгейі Статус индикаторы Аудио индикаторы

Күлгін, 3 жыпылықтау 3 дыбыстық сигнал

Күлгін, 2 жыпылықтау 2 дыбыстық сигнал

Күлгін, 1 жыпылықтау 1 дыбыстық сигнал

Қызғылт сары, жылдам 
жыпылықтайды

1 қатты дыбыстық сигнал,  
1 төмен дыбыстық сигнал

Батарея деңгейі төмен болса, статус индикаторы қызғылт сары түспен жыпылықтайды 
және гарнитура дыбыстық сигнал шығарады.
Гарнитураны PS5 консолі немесе компьютер сияқты қолдау көрсетілетін USB 
құрылғысына қамтылған USB кабелін пайдаланып қосу арқылы батареяны зарядтаңыз.
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Гарнитура сымсыз адаптерге 
қосылмаған кезде зарядтау

Гарнитураны сымсыз адаптерге қосулы 
кезде зарядтау

Гарнитурадағы статус индикаторы қызғылт 
сары түспен импульстық түрде жанады.

Гарнитурадағы статус индикаторы ақ 
түсте.

Толығымен зарядталғанда, 
гарнитурадағы статус индикаторы 
өшеді.

Толығымен зарядталғанда, гарнитурадағы 
статус индикаторы қызғылт сары түспен бір 
рет жыпылықтайды, содан кейін әлі қосулы 
екенін көрсету үшін тұрақты ақ түспен жанады.

 ˎ Егер гарнитураның статус индикаторы қызғылт сары түспен жыпылықтаса және 
батарея таусылуға жуық болмаса, бұл қате күйін көрсетуі мүмкін. Гарнитураны қалпына 
келтіру қажет болуы мүмкін («Гарнитураны қалпына келтіру» бөлімін қараңыз).

 ˎ Егер ауқымнан шықсаңыз және гарнитура сымсыз адаптерден ажыратылса, батареяны 
сақтау үшін гарнитура бес минуттан кейін өшеді. Гарнитураны ояту үшін (қуат) 
қосқышын өшірулі күйіне сырғытыңыз, содан кейін қосыңыз.

 ˎ Сіз консольде батарея деңгейін көре аласыз. Батарея деңгейі PS5 консоліңіздегі 
басқару орталығының аксессуарлар бөлімінен көрінеді.

 ˎ Егер USB порты зарядтауға жеткіліксіз қуат берсе, гарнитураны басқа USB портына 
қосыңыз.

 ˎ Батареяны температурасы 15 °C - 35 °C ортада зарядтау ұсынылады. Басқа орталарда 
зарядтау дәл осындай тиімді болмауы мүмкін.

 ˎ Егер сымсыз гарнитураны ұзақ уақыт бойы пайдалануды жоспарлап жатпасаңыз, 
батареяның қызмет көрсетуін сақтау үшін кемінде жылына бір рет толығымен зарядтау 
ұсынылады.

Статус индикаторы дисплейі
Гарнитурадағы және сымсыз адаптердегі статус индикаторлары байланыс және 
зарядтау күйі, сонымен бірге батарея деңгейі туралы айтады.

Статус индикаторы (гарнитура)

Статус 
индикаторының түсі

Әрекет Сипаттама 

Көк Жыпылықтауда Сымсыз адаптер ізделуде

Ақ Тұрақты Сымсыз адаптерге қосылған

Қызғылт сары Импульстік Гарнитура зарядталуда 
(сымсыз адаптерге қосылмаған)

Жыпылықтауда Гарнитура батареясы төмен/бос, өшірілуде

* Гарнитура индикаторы қызғылт сары түспен жыпылықтаса және гарнитура өшпесе, бұл қате күйін 
көрсетуі мүмкін. Гарнитураны қалпына келтіру қажет болуы мүмкін («Гарнитураны қалпына келтіру» 
бөлімін қараңыз).
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Статус индикаторы (сымсыз адаптер)

Статус 
индикаторының түсі

Әрекет Сипаттама

Ақ Екі рет жыпылықтайды Гарнитура ізделуде

Жыпылықтауда Гарнитурамен жұптастырылуда

Тұрақты Гарнитураға қосылды

Гарнитураны қалпына келтіру
Егер гарнитура жауап бермесе, оны қалпына келтіріп көріңіз. 

1 Гарнитураны өшіреді.

2 Сымсыз адаптерді консоліңізге немесе басқа қуат беретін USB Type-A 
портына қосыңыз.

3 Сымсыз адаптердегі қалпына келтіру түймесі жанындағы саңылауға кішкентай істік 
немесе ұқсас затты (қамтылмаған) салып, кемінде бір секунд бойы басыңыз.

Қалпына келтіру түймесі

4 Гарнитурада CHAT түймесін және VOLUME + түймесін басып тұрыңыз.

5 CHAT түймесін және VOLUME + түймесін басып тұрып, гарнитураның қуат 
қосқышын қосулы күйіне сырғытыңыз.

Егер қалпына келтіру сәтті болса, гарнитура мен адаптер қосылады.
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Техникалық мәліметтер жапсырмасы
Техникалық мәліметтер жапсырмасында белгілі бір үлгі, өндіруші және сәйкестік 
ақпараты бар. Ол оң жақ құлаққап астында орналасқан.

Құлаққапты алып, техникалық мәліметтер жапсырмасына қатынасу үшін:

1 Бір қолыңызбен гарнитураны орнында ұстаңыз.

2 Екінші қолыңызбен құлаққап жақтауын қысыңыз.

3 Құлаққапты сыртқа тартыңыз.

Құлаққапты ауыстыру үшін, құлаққапты ішкі жақтаумен туралаңыз. Оны дыбыс 
естілгенше жақтауға басыңыз.

VO
LU

M
E

VVS

VO
LU

ME

VVS

V
O
L
U
M
E

Техникалық мәліметтер жапсырмасы
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Техникалық сипаттамалары
Ену тогының көрсеткіші Сымсыз гарнитура 5 B ⎓ 650 mA

Сымсыз адаптер 5 B  ⎓ 100 mA

Батарея типі Ішкі литий-ионды батарея

Батарея вольтажи 3,65 B ⎓

Батарея сыйымдылығы 1000 мAс

Жұмыс ортасының температурасы 5 °C ден 35 °C

Өлшемдер (е/б/д) Сымсыз гарнитура 213 × 190 × 91 мм
Сымсыз адаптер 48 x 18 x 8 мм

Салмағы Сымсыз гарнитура 292 г
Сымсыз адаптер 6 г

Байланыс жүйесі 2,4 ГГц РЖ

Ең жоғары байланыс ауқымы Шамамен 10 м*1

Толығымен зарядталғанда 
пайдалану уақыты

 
Орташа дыбыс деңгейінде 
12 сағатқа дейін*2

Құрамы Сымсыз гарнитура (1) 
Сымсыз адаптер (1) 
Аудио кабель 1,2 м (1)
USB кабелі 1,5 м (1)
Қысқаша бастау нұсқаулығы (1)
Қауіпсіздік нұсқаулығы (1)

*1  Нақты байланыс ауқымы гарнитура мен сымсыз адаптер арасындағы кедергілер, 
электрониканың (мысалы, микро толқынды пештің) магниттік өрістері, антенна 
өнімділігі және пайдаланылып жатқан амалдық жүйе мен бағдарламаға байланысты 
өзгеріп отырады. Жұмыс ортасына байланысты қабылдау үзілуі мүмкін.

*2  Нақты пайдалану уақыты батарея заряды және қоршаған орта температурасы 
сияқты факторларға байланысты өзгеріп отырады.

Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі.
Осы өнімді коммерциялық мақсаттар үшін пайдалануға немесе жалға беруге 
тыйым салынады.



КЕПІЛДІК
Бұл өнім сатып алудан кейін 12 айлық өндіруші кепілдігімен қамтылған. Толық ақпарат алу 
үшін PlayStation®5 немесе PlayStation®4 жинағымен бірге берілетін кепілдікті қараңыз. 

Өнімді шығарған немесе оның атынан дайындаған: Сони Интерэктив Энтертейнмент 
Инк, Мекен-жайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония.

Кеден одағы жеріндегі шетелден әкелуші- «Сони Электроникс» ЖАҚ, Ресей, 123103, 
Мәскеу, Карамышевский өтпе көшесі, 6. Қазақстан Республикасы жерінде 
тұтынушылардан кінәрат-талаптар қабылдайтын ұйым АО «Сони Электроникс» 
Представительство в Казахстане, 050059,Алматы, улица Иванилова, д. 58, 050059 
Алматы қаласы, Иванилов көшесі, 58 үй.

Дайындалған күні бұйымның орамында немесе өнім заттаңбасындағы P/D белгісінің 
жанында келесі форматта көрсетілген: P/D: MM.YYYY, мұндағы MM- дайындалған айы, 
YYYY- жылы.

Қытайда жасалған.

Сатуды күшінде тұрған заң талаптарына сәйкес жүзеге асыру керек.
Қызмет мерзімі біткен бұйымды күшінде тұрған заң талаптарына сәйкес залалсыз кәдеге 
асыру керек.
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