PULSE 3D™
Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy i adapter
Instrukcja obsługi
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OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom słuchu, nie należy słuchać dźwięku o wysokim poziomie
głośności przez długi czas.
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Bezpieczeństwo i środki ostrożności
Przed użyciem tego produktu należy dokładnie przeczytać dołączoną dokumentację
i informacje na opakowaniu. Zachowaj te dokumenty na przyszłość.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z tego produktu,
patrz: playstation.com/help

Bezpieczeństwo
ˎˎ Należy

stosować się do wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności oraz instrukcji.
należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Małe dzieci mogą połykać
niewielkie części i owijać się kablami, co może wywołać obrażenia, być przyczyną wypadku
lub awarii.
ˎˎ Ten produkt jest wyposażony w magnesy, które mogą wpływać na działanie rozruszników
serca, defibrylatorów oraz innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać tego
produktu w pobliżu takich urządzeń ani w pobliżu osób z nich korzystających. Jeżeli
korzystasz z takich urządzeń, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.
ˎˎ Jeśli podczas korzystania z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego poczujesz
zmęczenie, dyskomfort lub ból głowy, natychmiast zaprzestań używania tego produktu.
Jeśli twoje samopoczucie nie poprawi się, skontaktuj się z lekarzem.
ˎˎ Unikaj za długiego korzystania z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.
ˎˎ Co około 15 minut należy robić przerwy. Używanie zestawu słuchawkowego z ustawionym
wysokim poziomem głośności może spowodować trwałą utratę słuchu. Należy ustawiać
bezpieczny poziom głośności.
Z czasem coraz głośniejszy dźwięk zaczyna brzmieć normalnie, ale w rzeczywistości może
prowadzić do uszkodzeń słuchu. W razie dzwonienia w uszach lub trudności
z rozpoznawaniem mowy należy zaprzestać używania produktu i udać się do lekarza
w celu sprawdzenia słuchu.Im poziom głośności jest wyższy, tym szybciej może nastąpić
pogorszenie słuchu. Aby chronić słuch:
ˋˋ Należy ograniczyć czas korzystania z zestawu słuchawkowego z ustawionym wysokim
poziomem głośności.
ˋˋ Należy unikać zwiększania głośności w celu zagłuszenia hałasu z otoczenia.
ˋˋ Należy obniżyć poziom głośności, jeśli użytkownik nie słyszy głosów osób mówiących
w pobliżu.
ˎˎ Należy zaprzestać użytkowania zestawu słuchawkowego w przypadku wystąpienia
podrażnienia skóry.
ˎˎ W razie wycieku z wewnętrznego akumulatora należy natychmiast zaprzestać używania
produktu i skontaktować się z działem pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy.
Jeśli płyn dostanie się na odzież, skórę lub do oczu, należy natychmiast przepłukać to
miejsce czystą wodą i skonsultować się z lekarzem. Płyn z akumulatora może
spowodować ślepotę.
ˎˎ KProdukt
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Używanie i obsługa
ˎˎ Nie

należy zostawiać zestawu słuchawkowego w pobliżu głośników, kiedy mikrofon jest
włączony, ponieważ może spowodować to powstanie sprzężenia (zakłóceń dźwiękowych).
ˎˎ Nie należy demontować zestawu słuchawkowego ani wkładać czegokolwiek do ich
wnętrza, ponieważ może to spowodować uszkodzenia elementów wewnętrznych lub
obrażenia u użytkownika.
ˎˎ W przypadku nieprawidłowego użytkowania akumulator używany w tym urządzeniu może
stwarzać zagrożenie pożarem lub poparzeniem chemicznym. Nie należy go demontować,
ogrzewać do temperatury powyżej 60°C ani spalać.
ˎˎ Należy przestrzegać wszystkich znaków i instrukcji, które wymagają wyłączania urządzeń
elektrycznych lub produktów radiowych we wskazanych miejscach, takich jak stacje
paliwowe, szpitale, miejsca prowadzenia prac strzałowych, miejsca zagrożone wybuchem
lub pokłady samolotów.
ˎˎ Nie należy korzystać z zestawu słuchawkowego podczas jazdy rowerem lub samochodem
ani wykonywania innych czynności, w przypadku których wymagana jest pełna uwaga.
Może to doprowadzić do wypadku.
ˎˎ Nie należy dopuścić, aby do wnętrza zestawu słuchawkowego dostała się ciecz lub
niewielkie cząstki.
ˎˎ Nie należy dotykać produktu mokrymi rękoma.
ˎˎ Nie należy rzucać lub upuszczać zestawu słuchawkowego, ani narażać ich na silne
fizyczne wstrząsy.
ˎˎ Nie należy umieszczać na zestawie słuchawkowym ciężkich przedmiotów.
ˎˎ Nie należy pozostawiać na zestawie słuchawkowym gumowych lub winylowych
przedmiotów przez dłuższy czas.

Czyszczenie
ˎˎ Do

czyszczenia zestawu słuchawkowego należy używać miękkiej, suchej ściereczki.
Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie należy wycierać
ich ściereczką nasączoną chemikaliami.

Akumulator
Ostrożnie — korzystanie z wbudowanego akumulatora:
ˎˎ Ten

produkt zawiera akumulator litowo-jonowy, który można wielokrotnie ładować.
rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje
dotyczące obsługi oraz ładowania akumulatora i dokładnie ich przestrzegać.
ˎˎ Zachować szczególną ostrożność w trakcie korzystania z akumulatora. Niewłaściwe użycie
może spowodować pożar i oparzenia.
ˎˎ Nigdy nie należy próbować otwierać, zgniatać, podgrzewać ani podpalać akumulatora.
ˎˎ Nie należy pozostawiać akumulatora podłączonego do ładowania na długie okresy, kiedy
produkt nie jest używany.
ˎˎ Zawsze należy utylizować zużyte akumulatory w sposób przewidziany przez lokalne prawo
lub przepisy.
ˎˎ Nie należy dotykać uszkodzonych lub przeciekających akumulatorów.
ˎˎ Przed
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Czas eksploatacji i trwałość akumulatora
ˎˎ Akumulator

ma ograniczony okres użytkowania. Okres, na jaki można naładować
akumulator, skraca się wraz z jego użytkowaniem i wiekiem. Okres użytkowania
akumulatora zależy od sposobu jego przechowywania, stopnia zużycia, otoczenia
i innych czynników.
ˎˎ Ładowanie należy prowadzić w miejscu, gdzie temperatura wynosi od 10 °C do 30 °C.
Ładowanie w innych warunkach może nie być tak skuteczne.
ˎˎ Trwałość akumulatora może być różna w zależności od warunków korzystania
i czynników środowiskowych.

Gdy kontroler nie będzie używany
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, zalecamy jego pełne naładowanie
co najmniej raz w roku, co pozwoli utrzymać jego funkcjonalność.

Warunki przechowywania
ˎˎ Nie

należy wystawiać zestawu słuchawkowego ani baterii na działanie bardzo wysokiej
lub bardzo niskiej temperatury w czasie korzystania, przenoszenia i przechowywania.
ˎˎ Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez
dłuższy czas (np. latem w samochodzie).
ˎˎ Nie należy przechowywać zestawu słuchawkowego zawieszonego na pasku pałąka
na głowę. Po pewnym czasie pasek może się rozciągnąć, co spowoduje poluźnienie
dopasowania zestawu słuchawkowego.

UWAGA:
Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości
radiowej i, w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami, może
powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak żadnych gwarancji,
że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe
zakłócenia odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić włączając i wyłączając
urządzenie, użytkownik może podjąć próbę wyeliminowania zakłóceń, stosując jeden
lub więcej z następujących środków zaradczych:
ˋˋ Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
ˋˋ Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
ˋˋ Podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym
niż ten, do którego podłączono odbiornik.
ˋˋ Zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.
Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy zapewnia dynamiczny dźwięk podczas rozrywki.
Należy pamiętać, że na działanie produktów bezprzewodowych może mieć wpływ obecność
innych bezprzewodowych urządzeń w pobliżu. W razie zauważenia nieoczekiwanego
zachowania bezprzewodowego zestawu słuchawkowego prosimy o kontakt z nami przed
zwróceniem produktu do sprzedawcy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
playstation.com/help
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Nazwy i funkcje części
Przód

Pałąk na głowę
Pasek pałąka na głowę

Mikrofony (ukryte)
Wskaźnik stanu
Tył

Przyciski CHAT/GAME
Przełącznik MONITOR
Przyciski VOLUME +/Przycisk
(wyciszenie)

Dół

Port USB Type-C®
Gniazdo wejścia audio 3,5 mm
Przełącznik

(zasilanie)
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Bezprzewodowy adapter (CFI-ZWD1)
Umożliwia bezprzewodowe podłączenie zestawu słuchawkowego do konsoli.

Przycisk resetowania
Wskaźnik stanu

Konfiguracja wstępna
1

Zestaw słuchawkowy możesz naładować, podłączając go za pomocą
znajdującego się w zestawie przewodu USB.

ˎˎ Podczas

ładowania, gdy zestaw słuchawkowy nie jest podłączony do bezprzewodowego
adaptera, wskaźnik stanu świeci się na pomarańczowo. Po pełnym naładowaniu wskaźnik
stanu wyłączy się.
ˎˎ Podczas ładowania, gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do bezprzewodowego
adaptera, wskaźnik stanu świeci się na biało. Po całkowitym naładowaniu wskaźnik stanu
zamiga raz na pomarańczowo, a następnie zacznie świecić się na biało, aby
zasygnalizować, że zestaw nadal jest podłączony.

2 Podłącz bezprzewodowy adapter do portu USB w konsoli
PlayStation®5 lub PlayStation®4.

Podczas wyszukiwania zestawu słuchawkowego wskaźnik stanu na adapterze
miga na biało.

3 Przesuń przełącznik

(zasilanie) do pozycji włączonej.

Po włączeniu zestawu słuchawkowego zacznie on wyszukiwać bezprzewodowy adapter.
Podczas wyszukiwania wskaźnik stanu zestawu słuchawkowego miga na niebiesko,
a po nawiązaniu połączenia świeci na biało.
Można również sprawdzić za pomocą dźwięku. Po włączeniu zestawu słuchawkowego
rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a zestaw zacznie szukać adaptera. Gdy połączenie
zostanie nawiązane, usłyszysz kolejny sygnał dźwiękowy.
Jeśli nie można nawiązać połączenia, zestaw słuchawkowy wyłączy się. Przesuń
przełącznik
(zasilanie) do pozycji wyłączonej, a następnie do włączonej.
Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, spróbuj zresetować zestaw słuchawkowy
(patrz „Resetowanie zestawu słuchawkowego”).
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Bezprzewodowe korzystanie z zestawu słuchawkowego
z konsolą PlayStation®5 lub PlayStation®4
ˎˎ Pamiętaj,

by zawsze aktualizować oprogramowanie systemu do najnowszej wersji.
konsoli PS5 lub PS4 można jednocześnie używać maksymalnie 2 bezprzewodowych
zestawów słuchawkowych.
ˎˎ Jeśli wyjdziesz poza zasięg na dłużej niż 30 sekund, usłyszysz niski sygnał dźwiękowy
informujący o utracie połączenia. Po powrocie do zasięgu usłyszysz wysoki sygnał
dźwiękowy oznaczający przywrócenie połączenia.
ˎˎ Ten zestaw słuchawkowy obsługuje dźwięk 3D w konsolach PS5, jeśli dana gra również
obsługuje dźwięk 3D.
ˎˎ Asystent zestawu słuchawkowego do konsoli PS4 nie obsługuje tego zestawu słuchawkowego.
ˎˎ W

Stan na ekranie
Podczas pierwszego połączenia z konsolą lub podczas zmiany ustawień na ekranie
pojawiają się ikony stanu.
Poziom głośności
Dźwięk wyciszony
Mikrofon włączony
Mikrofon wyciszony
Bateria w pełni naładowana
Bateria naładowana w połowie
Bateria słabo naładowana
Bateria rozładowana
Ikony mogą się różnić w zależności od używanej zgodnej konsoli PlayStation®.
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Wybór dźwięku
Wyciszenie mikrofonu (przycisk

)

Aby wyciszyć mikrofony zestawu słuchawkowego, naciśnij przycisk wyciszania
na zestawie słuchawkowym.
Aby wyłączyć wyciszenie, ponownie naciśnij przycisk. Wyciszenie jest aktywne, gdy przycisk
ma kolor pomarańczowy.

Monitorowanie mikrofonu (przełącznik MONITOR)
Monitorowanie mikrofonu to funkcja, która pozwala usłyszeć własny głos, dzięki czemu
możesz sprawdzić, jak słyszą Cię Twoi znajomi. Przesuń przełącznik, aby włączyć
monitorowanie mikrofonu. Usłyszysz sygnał dźwiękowy:
ˎˎ Funkcja włączona: wysoki sygnał dźwiękowy
ˎˎ Funkcja wyłączona: niski sygnał dźwiękowy
Gdy funkcja wyciszenia jest włączona, monitorowanie mikrofonu również jest wyłączone.

Balans głośności w czacie i grach (przyciski CHAT/GAME)
Jednocześnie można słuchać dźwięku z gry i z czatu. Użyj przycisków CHAT/GAME, aby
zmienić stosunek głośności dźwięków w grze do rozmów głosowych. Naciśnij jednocześnie
przyciski CHAT i GAME, aby zresetować względny poziom głośności.
Niektóre gry mogą mieć funkcję czatu, która nie będzie współpracować z funkcją
CHAT/GAME.
ˎˎ Aby

zmienić wyjście audio w konsoli PS5, wybierz kolejno
Ustawienia
> Dźwięk > Wyjście audio > Wyjście na słuchawki.
ˎˎ Aby zmienić wyjście audio konsoli PS4, wybierz kolejno
Ustawienia
> Urządzenia > Urządzenia audio > Wyjście na słuchawki.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego z PlayStation®VR
Dołączony do zestawu przewód audio pozwala podłączyć zestaw słuchawkowy do gniazda
słuchawek stereo w goglach VR. Dzięki temu dźwięk jest w całości przetwarzany przez
PS VR – również dźwięk 3D, jeśli jest obsługiwany przez grę.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego podłączonego
bezprzewodowo do urządzenia USB
Zestaw słuchawkowy można podłączyć do zgodnych komputerów (z systemem Windows®
lub MacOS®) albo do innych urządzeń z wyjściem audio USB.
Podłącz bezprzewodowy adapter do portu USB Type-A w zgodnym urządzeniu, a następnie
włącz zestaw słuchawkowy.
Z funkcji CHAT/GAME można korzystać tylko wtedy, gdy zestaw słuchawkowy jest
podłączony do konsoli PS5 lub konsoli PS4.
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Jeśli wyjdziesz poza zasięg na dłużej niż 30 sekund, usłyszysz niski sygnał dźwiękowy
informujący o utracie połączenia. Po powrocie do zasięgu usłyszysz wysoki sygnał
dźwiękowy oznaczający przywrócenie połączenia.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego z innymi urządzeniami
Zestaw słuchawkowy można podłączyć do gniazda audio 3,5 mm zgodnych urządzeń
za pomocą dołączonego przewodu audio (4-żyłowego).
Po podłączeniu przewodem audio zestaw słuchawkowy działa jak pasywny zestaw
słuchawkowy. W przypadku korzystania z przewodu audio należy wyłączyć zestaw
słuchawkowy.
Podczas korzystania z przewodu audio połączenie bezprzewodowe i następujące funkcje
są wyłączone.
ˎˎ Balans głośności czatu i gry
ˎˎ Wyciszenie mikrofonu
ˎˎ Monitorowanie mikrofonu
ˎˎ Poziomy głośności
Aby korzystać z mikrofonów zestawu słuchawkowego w zgodnym urządzeniu, należy użyć
dołączonego przewodu audio. Jeśli urządzenie nie jest zgodne z dołączonym przewodem
4-żyłowym, nie można używać mikrofonów zestawu słuchawkowego z tym urządzeniem.
4-żyłowy przewód audio
(w zestawie)

Stereofoniczny przewód audio
(do nabycia osobno)

ˎˎ W

urządzeniach mobilnych dźwięk 3D nie jest obsługiwany.
wyjścia zależy od podłączonego urządzenia mobilnego.
Należy ją odpowiednio wyregulować.

ˎˎ Głośność

Ładowanie zestawu słuchawkowego
Gdy bateria jest rozładowana, pełne naładowanie zestawu słuchawkowego na konsoli
PS5 lub konsoli PS4 trwa około 3,5 godziny.
Aby określić poziom naładowania zestawu słuchawkowego, włącz zasilanie i naciśnij
jednocześnie przyciski CHAT i VOLUME–. Wskaźnik stanu zacznie migać i usłyszysz
sygnały dźwiękowe.
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Poziom naładowania
baterii

Wskaźnik stanu

Wskaźnik audio

Purpurowy, 3 mignięcia

3 sygnały dźwiękowe

Purpurowy, 2 mignięcia

2 sygnały dźwiękowe

Purpurowy, 1 mignięcie

1 sygnał dźwiękowy

Pomarańczowy, miga szybko

1 wysoki sygnał dźwiękowy,
1 niski sygnał dźwiękowy

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik stanu miga na pomarańczowo,
a zestaw słuchawkowy emituje sygnał dźwiękowy.
Naładuj baterię, podłączając zestaw słuchawkowy do obsługiwanego urządzenia USB,
takiego jak konsola PS5 lub komputer, za pomocą dołączonego przewodu USB.

Ładowanie, gdy zestaw słuchawkowy
nie jest podłączony do
bezprzewodowego adaptera

Ładowanie, gdy zestaw słuchawkowy
jest podłączony do bezprzewodowego
adaptera

Wskaźnik stanu na zestawie
słuchawkowym miga na pomarańczowo.

Wskaźnik stanu na zestawie słuchawkowym
świeci na biało.

Po pełnym naładowaniu wskaźnik stanu
na zestawie słuchawkowym wyłączy się.

Po całkowitym naładowaniu wskaźnik stanu
na zestawie słuchawkowym mignie raz na
pomarańczowo, a następnie zacznie świecić
białym światłem, sygnalizując, że zestaw
nadal jest podłączony.

ˎˎ Jeśli

wskaźnik stanu zestawu słuchawkowego miga na pomarańczowo, a bateria nie jest
niemal całkowicie rozładowana, może to oznaczać wystąpienie błędu. Konieczne może być
zresetowanie zestawu słuchawkowego (patrz „Resetowanie zestawu słuchawkowego”).
ˎˎ Jeśli znajdziesz się poza zasięgiem i zestaw słuchawkowy zostanie odłączony od
bezprzewodowego adaptera, zestaw wyłączy się po pięciu minutach, aby nie rozładować
baterii. Aby wybudzić zestaw słuchawkowy, przesuń przełącznik
(zasilanie) do pozycji
wyłączonej, a następnie do pozycji włączonej.
ˎˎ Poziom naładowania baterii można sprawdzić na konsoli. Poziom naładowania baterii jest
wyświetlany w sekcji dotyczącej akcesoriów w centrum sterowania na konsoli PS5.
ˎˎ Jeśli port USB nie zapewnia wystarczającego zasilania do ładowania, podłącz zestaw
słuchawkowy do innego portu USB.
ˎˎ Zaleca się ładowanie baterii w miejscu o temperaturze od 5°C do 35°C. Ładowanie w innych
warunkach może nie być tak skuteczne.
ˎˎ Jeżeli nie zamierzasz korzystać z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego przez dłuższy
czas, zaleca się jego pełne naładowanie przynajmniej raz w roku, co pozwoli utrzymać
funkcjonalność baterii.
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Wyświetlanie wskaźnika stanu
Wskaźniki stanu na zestawie słuchawkowym i bezprzewodowym adapterze informują
o stanie połączenia i ładowania, a także o poziomie naładowania baterii.

Wskaźnik stanu (zestaw słuchawkowy)
Kolor wskaźnika stanu Zachowanie

Opis

Świeci na niebiesko

Miga

Wyszukiwanie bezprzewodowego adaptera

Świeci na biało

Świeci

Połączono z bezprzewodowym adapterem

Świeci na
pomarańczowo

Pulsuje

Ładowanie zestawu słuchawkowego (brak
połączenia z bezprzewodowym adapterem)

Miga

Słaba/rozładowana bateria zestawu
słuchawkowego, wyłączanie urządzenia*

* Jeśli wskaźnik stanu zestawu słuchawkowego miga na pomarańczowo, a zestaw nie wyłącza się,
może to oznaczać wystąpienie błędu. Konieczne może być zresetowanie zestawu słuchawkowego
(patrz „Resetowanie zestawu słuchawkowego”).

Wskaźnik stanu (bezprzewodowy adapter)
Kolor wskaźnika stanu

Zachowanie

Świeci na biało

Dwukrotne mignięcie Wyszukiwanie zestawu słuchawkowego

Opis

Miga

Parowanie z zestawem słuchawkowym

Świeci

Połączono z zestawem słuchawkowym

Resetowanie zestawu słuchawkowego
Jeśli zestaw słuchawkowy nie odpowiada, spróbuj go zresetować.

1

Wyłącz zestaw słuchawkowy.

2 Podłącz bezprzewodowy adapter do konsoli lub innego zasilanego portu
USB Type-A.

3 Włóż małą szpilkę lub podobny przedmiot do otworu przycisku resetowania
w bezprzewodowym adapterze i wciśnij go na co najmniej jedną sekundę.

Przycisk resetowania
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4 Na zestawie słuchawkowym naciśnij i przytrzymaj przycisk CHAT
i przycisk VOLUME+.

5 Trzymając wciśnięte przyciski CHAT i VOLUME+, przesuń przełącznik zasilania
zestawu słuchawkowego do pozycji włączonej.

Jeśli resetowanie się powiedzie, zestaw słuchawkowy i adapter zostaną połączone.

Etykieta znamionowa
Etykieta znamionowa zawiera informacje o modelu, miejscu produkcji oraz zgodności
urządzenia. Można ją znaleźć pod prawym nausznikiem.
Aby zdjąć nausznik i zobaczyć etykietę znamionową:

1

Jedną ręką przytrzymaj zestaw słuchawkowy.

2 Drugą ręką chwyć obramowanie nausznika.
3 Wyciągnij nausznik.

ME

VOLUME

ME
VOLU

VOLU

VVS

VVS

Aby założyć nausznik z powrotem, dopasuj go do wewnętrznej ramki.
Wciśnij go w ramkę, aż usłyszysz kliknięcie.

Etykieta znamionowa
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Parametry techniczne
Znamionowa moc wejściowa

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy
5 V ⎓ 650 mA
Bezprzewodowy adapter 5 V ⎓ 100 mA

Typ akumulatora

Wbudowany akumulator litowo-jonowy

Napięcie akumulatora

3,65 V ⎓

Pojemność akumulatora

1000 mAh

Temperatura środowiska pracy

5 do 35 °C

Wymiary (s/w/g)

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy
213 × 190 × 91mm
Bezprzewodowy adapter 48 x 18 x 8 mm

Waga

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 292 g
Bezprzewodowy adapter 6 g

System łączności

Fale radiowe o częstotliwości 2,4 GHz

Maksymalny zasięg łączności

Około 10 m*1

Czas użytkowania po całkowitym
naładowaniu

Do 12 godzin przy średnim poziomie
głośności*2

Zawartość zestawu

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy (1)
Bezprzewodowy adapter (1)
Przewód audio 1,2 m (1)
Przewód USB 1,5 m (1)
Poradnik szybkiego uruchamiania (1)
Przewodnik bezpieczeństwa (1)

*1

*2

Rzeczywisty zasięg łączności może być różny w zależności od czynników, takich
jak przeszkody pomiędzy zestawem słuchawkowym a bezprzewodowym adapterem,
pola magnetyczne generowane przez urządzenia elektroniczne (np. kuchenki
mikrofalowe), elektryczność statyczna, zasięg anteny oraz używany system operacyjny
i oprogramowanie. Odbiór może ulegać zakłóceniom w zależności od środowiska pracy.
Rzeczywisty czas może się różnić w zależności od czynników, takich jak stopień
naładowania akumulatora oraz temperatura otoczenia.

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wypożyczanie i komercyjne użycie tego produktu jest zabronione.
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GWARANCJA
Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty
zakupu. Dokładne informacje możesz znaleźć w gwarancji dostarczonej w opakowaniu
z systemem PlayStation®5 lub PlayStation®4.

Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia lub w jej imieniu.
Import do Europy i dystrybucja: Sony Interactive Entertainment Europe Limited,
10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.
Autoryzowanym przedstawicielem odpowiedzialnym za wydawanie i przechowywanie
Deklaracji Zgodności jest firma Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.,
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
Wyprodukowano w Chinach.

Dotyczy klientów w Europie i Turcji.

Jeśli widzisz któryś z tych symboli na dowolnym z naszych produktów elektrycznych,
akumulatorach lub jego opakowaniu, wskazuje on, że ten produkt lub akumulatory nie
powinny być wyrzucane do standardowych pojemników ze śmieciami w Unii Europejskiej,
Turcji lub innym kraju, w którym dostępne są osobne systemy zarządzania odpadami. Aby
zapewnić właściwe przetwarzanie odpadów, usuń je poprzez autoryzowany ośrodek ich
zbierania, zgodnie z odpowiednimi prawami i wymaganiami. Produkty elektryczne
i akumulatory można też pozostawić bezpłatnie u sprzedawcy podczas zakupu nowego
produktu tego samego rodzaju. Co więcej, w krajach Unii Europejskiej więksi sprzedawcy
mogą bezpłatnie przyjmować niewielkie odpady elektryczne. Zapytaj lokalnego sprzedawcę
czy taka usługa jest dostępna dla produktów, których chcesz się pozbyć. W ten sposób
pomożesz chronić środowisko naturalne i poprawisz standardy ochrony środowiska
w dziedzinie przetwarzania i usuwania odpadów elektrycznych.
To oznaczenie może zostać umieszczone na akumulatorze wraz z innymi oznaczeniami
pierwiastków chemicznych. Oznaczenie chemiczne ołowiu (Pb) pojawia się, jeśli akumulator
zawiera więcej niż 0,004% ołowiu.
Ten produkt zawiera akumulator wbudowany na stałe ze względów bezpieczeństwa,
wydajności oraz spójności danych. Akumulatora nie można wymieniać samodzielnie przez
cały okres użytkowania produktu, a jego wymianę mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowani
pracownicy serwisu. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów
pochodzących z akumulatora prosimy pozbyć się tego produktu zgodnie z przepisami
dotyczącymi pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego.
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Nieoficjalna deklaracja zgodności z Dyrektywą RE
Niniejszym Sony Interactive Entertainment Inc. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Częstotliwości wykorzystywane przez funkcję sieci bezprzewodowej tego produktu mieszczą się
w zakresie 2,4 GHz.
Pasmo częstotliwości bezprzewodowej i maksymalna moc wyjściowa:
– Własne 2,4 GHz: poniżej 10 mW.
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“ ” oraz “PlayStation” to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony
Interactive Entertainment Inc.
“SONY” i “
” to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy
Sony Corporation.
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