
Para obter mais informações, visite nosso website  
suporte.br.playstation.com

PORTUGUESE

Precauções

Antes de usar esse produto, leia atentamente esse manual e quaisquer outros manuais de 
hardware compatível.

Guarde as instruções para consultas futuras.

Segurança/uso e manuseio
• Observe todos os avisos, precauções e instruções.

• RISCO DE SUFOCAMENTO - Peças pequenas. Mantenha fora do alcance de crianças pequenas.

• Mantenha o produto fora do alcance de crianças pequenas. Crianças pequenas podem engolir 
peças menores, podem puxar cabos, fazendo com que o headset caia, ou podem enrolar os 
cabos em seu próprio corpo, causando ferimentos, acidentes ou o mau funcionamento do 
produto.

• Não use o headset enquanto estiver andando de bicicleta, dirigindo ou fazendo outras atividades 
que exijam atenção total. Usá-lo pode causar acidentes.

• Esse produto contém ímãs, que podem causar interferência em marcapassos, desfibriladores, 
válvulas de desvio programáveis ou outros dispositivos médicos. Não o coloque perto desses 
dispositivos médicos ou de pessoas que os usem. Consulte seu médico antes de usar esse 
produto caso você use esses dispositivos médicos.

• Interrompa o uso do headset sem fio imediatamente se começar a sentir cansaço ou se tiver 
algum desconforto ou dor na cabeça durante o funcionamento do headset sem fio. Se a 
situação persistir, consulte um médico.

• Evite o uso prolongado do headset sem fio. Faça uma pausa a cada 30 minutos.

• Poderá ocorrer perda auditiva permanente se o headset for usado com volume alto. Ajuste o 
volume em um nível seguro. Ao longo do tempo, o som cada vez mais alto talvez comece a 
parecer normal, mas pode estar prejudicando sua audição. Caso perceba um zumbido nos 
ouvidos ou fala abafada, pare de usar o headset e submeta-se a um exame auditivo. Quanto mais 
alto for o volume, mais rapidamente sua audição pode ser afetada. Para proteger sua audição:

 — Limite a quantidade de tempo que você usa o headset com volume alto.

 — Evite aumentar o volume para bloquear o ruído do ambiente.

 — Abaixe o volume caso não consiga ouvir as pessoas falando perto de você.

• Se o headset estiver causando irritação em sua pele, interrompa o uso imediatamente.

• A bateria usada nesse dispositivo pode apresentar risco de incêndio ou queimadura química  
se for mal usada. Não desmonte, aqueça acima de 60 °C nem incinere.

• Não manuseie baterias de íon-lítio danificadas ou com vazamento.

• Obedeça à todas as sinalizações e as instruções que exijam que dispositivos eletrônicos ou 
equipamentos de rádio sejam desligados em áreas designadas, como postos de combustíveis/
reabastecimento, hospitais, áreas de detonação, atmosferas potencialmente explosivas ou 
aeronaves.

• Não insira nada no headset, pois isso pode danificar os componentes internos ou causar 
ferimentos.

• Ao usar headsets ou fones de ouvido em condições de ar particularmente seco, você pode sentir 
às vezes um choque pequeno e rápido (estático) nas orelhas. Isso é resultado da eletricidade 
estática acumulada no corpo e não é um defeito do seu headset ou dos fones de ouvido.

• Evite deixar o headset próximo a alto-falantes enquanto os microfones estiverem ligados,  
pois isso pode gerar microfonia (ruídos do áudio).

• Não exponha o headset a altas temperaturas durante a operação, transporte ou armazenamento. 
Não o deixe exposto à luz solar direta por períodos prolongados (como dentro do carro no verão).

• Não coloque objetos pesados sobre o headset.

• Não deixe que líquidos ou partículas pequenas entrem no headset.

• Não jogue ou deixe o headset cair, nem deixe-o sofrer impactos fortes.

• Não deixe materiais feitos de borracha ou vinil sobre a parte externa do headset por longos 
períodos de tempo.

• Não guarde o headset pendurado pela alça de ajuste para cabeça. Depois de algum tempo,  
a alça pode se alongar e afrouxar o ajuste do headset.

• Use um pano seco e macio para limpar o headset. Não use solventes ou outros produtos 
químicos. Não use panos de limpeza com tratamento químico. 

Nota: 
Você está ciente de que qualquer mudança ou modificação que não tenha sido expressamente 
aprovada pelo responsável pela conformidade poderá anular a autoridade do usuário de usar  
o equipamento. 

Para obter assistência com esse produto, acesse suporte.br.playstation.com. 

Etiqueta de classificação

A etiqueta de classificação contém informações específicas sobre o modelo, a fabricação e a 
conformidade. Ela está localizada embaixo do protetor auricular direito.

Para remover o protetor auricular e acessar a etiqueta de classificação:

1 Segure o headset com uma mão.

2 Com a outra mão, segure a armação do protetor auricular.

3 Retire o protetor auricular.

Para recolocar o protetor auricular, alinhe-o com a armação interna. Empurre-o contra a 
armação até ele encaixar.

Etiqueta de 
classificação

Descarte de pilhas e baterias

Este produto contém bateria de alimentação integrada (não removível pelo usuário) que só deve ser 
substituída por profissionais qualificados. Ao fim da vida útil do equipamento, disponha-o em um 
ponto de coleta na Rede Autorizada Sony, de forma a garantir o tratamento adequado da bateria.

Especificações

Potência de entrada Headset sem fio: 5 V ⎓ 650 mA

Adaptador sem fio: 5 V ⎓ 100 mA

Tipo de bateria Bateria de íon-lítio recarregável integrada

Tensão da bateria 3,65 V ⎓

Capacidade da bateria 1.000 mAh

Temperatura ambiente de operação 5 °C a 35 °C

Dimensões (L × A × P) Headset sem fio: 213 × 190 × 91 mm 
Adaptador sem fio: 48 × 18 × 8 mm

Peso Headset sem fio: 292 g

Adaptador sem fio: 6 g

Sistema de comunicação Radiofrequência de 2,4 GHz

Alcance máximo de comunicação Aprox. 10 m*1

Tempo de uso com carga completa Até 12 horas com nível médio de volume*2

Conteúdo Headset sem fio (1)

Adaptador sem fio (1)

Cabo de áudio de 1,2 m (1)

Cabo USB de 1,5 m (1)

Guia de início rápido (1)

Guia de segurança e suporte (1)

*1  O alcance real de comunicação varia de acordo com diversos fatores, como obstáculos entre o 
headset e o adaptador sem fio, campos magnéticos de equipamentos eletrônicos (como forno 
micro-ondas), eletricidade estática, funcionamento de antenas, além do sistema operacional e 
dos aplicativos de software em uso. Dependendo do ambiente operacional, a recepção pode 
sofrer interrupções.

*2 O tempo de uso real varia de acordo com alguns fatores, como a carga da bateria e a 
temperatura ambiente.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

PULSE 3D™ 

Headset e Adaptador sem fio

Guia de segurança e suporte

CFI-ZWH1 • CFI-ZWD1 5-023-276-21(1)
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GARANTIA LIMITADA

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação e funcionamento de todas as peças e 
componentes por um período de um (1) ano a partir da data de entrega final ao consumidor. Para 
que esta garantia tenha efeito, o consumidor deve apresentar o produto com a devida política  
de garantia carimbada ou a nota fiscal de compra, no local onde ele foi adquirido ou em qualquer 
autorizada da Sony Interactive Entertainment do Brasil Comércio e Serviços de Marketing Ltda. 
(“SIEB”) para obter atendimento a esse produto. Uma lista destes centros pode ser obtida entrando 
em contato com a Central de relacionamento da SIEB indicada nesta garantia. 

Para obter mais informações, visite nosso website suporte.br.playstation.com. 

A SIEB compromete-se a consertar ou trocar o produto conforme necessário e conforme a legislação 
local aplicável de onde o produto foi adquirido sem nenhum encargo para o cliente. O período  
de troca ou conserto não deverá ultrapassar 30 dias, contados a partir da data de recebimento do 
produto em local onde esta política de garantia possa ser efetuada. 

Os custos de transporte e mão de obra decorrentes da implementação desta política de garantia 
ficam a encargo da SIEB. 

Exceções à garantia 
Esta garantia não terá validade nos seguintes casos: 
• Produto foi utilizado em condições anormais. 
• Produto não foi utilizado segundo as instruções. 
• Produto foi modificado ou consertado por pessoal não autorizado da SIEB. 

Central de Relacionamento Sony 
Capitais e regiões metropolitanas: 4003-SONY (7669) 
Demais localidades: 0800-880 SONY (7669)

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra 
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência  
a sistemas operando em caráter primário.

Para mais informações, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br.

Atenção: 
Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo 
exposto à potência superior a 85 decibéis.

Observe que os produtos sem fio podem ser afetados pela presença de outros dispositivos sem 
fio nas proximidades. Caso perceba qualquer tipo de funcionamento inesperado no seu headset 
sem fio, entre em contato conosco antes de devolvê-lo ao revendedor.

Para obter mais informações ou ajuda com seu headset sem fio, acesse playstation.com/help.

“1” e “PlayStation” são marcas registradas ou marcas comerciais da  
Sony Interactive Enterntainment Inc.

“SONY” e “)” são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Corporation.

© 2020 Sony Interactive Entertainment LLC. Impresso na China.
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