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Bezpečnosť a bezpečnostné opatrenia
Pred použitím tohto výrobku si dôkladne prečítajte dokumentáciu vloženú vnútri  
aj informácie na balení. Kompletnú dokumentáciu si odložte na budúce použitie.
Podrobnejšie pokyny k používaniu tohto produktu nájdete na stránke: playstation.com/help

Bezpečnosť

 ˎ Riaďte sa všetkými výstrahami, bezpečnostnými opatreniami a pokynmi.
 ˎ Produkt držte mimo dosah malých detí. Malé deti môžu prehltnúť drobné súčiastky alebo 
okolo seba ovinúť káble, čo môže byť príčinou ublíženia na zdraví, nehody alebo poruchy.

 ˎ Tento produkt obsahuje magnety, ktoré môžu rušiť činnosť kardiostimulátorov, 
defibrilátorov a programovateľných shuntových ventilov alebo iných zdravotníckych 
pomôcok. Neumiestňujte tento produkt v blízkosti takýchto zdravotníckych pomôcok alebo 
osôb, ktoré takéto zdravotnícke pomôcky používajú. Ak používate takéto zdravotnícke 
pomôcky, pred použitím tohto produktu sa najprv poraďte so svojím lekárom.

 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.

 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.
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Používanie a zaobchádzanie

 ˎ Slúchadlá s mikrofónom neponechávajte v blízkosti reproduktorov, kým sú mikrofóny 
zapnuté, pretože to môže byť príčinou vzniku spätnej väzby (zvukového šumu).

 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.

 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.

 ˎ Slúchadlá s mikrofónom nepoužívajte počas jazdy na bicykli, pri šoférovaní alebo pri iných 
činnostiach, pri ktorých sa vyžaduje plná pozornosť. Mohlo by pritom dôjsť k nehode.

 ˎ Nedovoľte, aby sa dovnútra produktu dostali tekutiny alebo malé čiastočky.
 ˎ Výrobku sa nedotýkajte mokrými rukami.
 ˎ Slúchadlá s mikrofónom nehádžte a zabráňte ich akýmkoľvek silným otrasom.
 ˎ Na slúchadlá s mikrofónom neklaďte ťažké predmety.
 ˎ Na vonkajšie povrchy neklaďte na dlhšiu dobu žiadne gumené ani vinylové predmety.

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

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.

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 Počas prevádzky, prepravy alebo uskladnenia nevystavujte slúchadlá s mikrofónom  
a batériu pôsobeniu príliš vysokých alebo nízkych teplôt.

 ˎ Nenechávajte ich dlhší čas na priamom slnečnom svetle (napr. v aute počas leta).
 ˎ Slúchadlá s mikrofónom neskladujte zavesené na popruhu náhlavného pásu. Po čase  
sa popruh môže natiahnuť a slúchadlá s mikrofónom nebudú dobre sedieť na hlave.

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 slúchadlá s mikrofónom dodávajú vášmu zážitku zo zábavy 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. Viac informácií nájdete stránke 
playstation.com/help
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Názvy dielov a funkcií

Predná časť

Zadná časť

Naspodku

Náhlavný pás

Popruh náhlavného pásu

Mikrofóny (skryté)

Indikátor stavu

Tlačidlá CHAT/GAME
Prepínač MONITOR
Tlačidlá VOLUME +/-
Tlačidlo       (stíšiť)

Port USB Type-C®

3,5 mm port zvukového vstupu

Prepínač          (napájanie) 
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Bezdrôtový adaptér (CFI-ZWD1)

Bezdrôtovo pripojí slúchadlá s mikrofónom k vašej konzole.

Úvodné nastavenie

1 Ak chcete slúchadlá s mikrofónom nabiť, pripojte priložený kábel USB.
 ˎ Pri nabíjaní, keď slúchadlá s mikrofónom nie sú zapojené do bezdrôtového adaptéra, 
indikátor stavu na slúchadlách s mikrofónom pulzuje naoranžovo. Pri úplnom nabití  
sa indikátor stavu vypne.

 ˎ Pri nabíjaní, keď sú slúchadlá s mikrofónom zapojené do bezdrôtového adaptéra,  
je indikátor stavu na slúchadlách s mikrofónom biely. Pri úplnom nabití indikátor stavu  
raz zabliká naoranžovo a potom nepretržite svieti nabielo, čo znamená, že slúchadlá  
s mikrofónom sú stále zapojené.

2 Pripojte bezdrôtový adaptér k portu USB na svojej konzole PlayStation®5 
alebo PlayStation®4. 
Indikátor stavu na adaptéri bliká nabielo, kým vyhľadáva slúchadlá s mikrofónom.

3 Posuňte prepínač  (napájanie) do polohy zapnuté. Keď sa vaše slúchadlá  
s mikrofónom zapnú, hľadajú bezdrôtový adaptér. Indikátor stavu na slúchadlách  
s mikrofónom bliká namodro, kým vyhľadáva, a začne nepretržite svietiť nabielo,  
keď je pripájanie dokončené.

 Spoznáte to aj podľa zvuku. Keď sa vaše slúchadlá s mikrofónom zapnú, zapípajú  
a vyhľadávajú adaptér. Keď je pripájanie dokončené, zaznie ďalšie pípnutie.

 Ak pripojenie nie je možné, slúchadlá s mikrofónom sa vypnú. Posuňte prepínač  
 (napájanie) do polohy vypnuté a potom do polohy zapnuté. Ak pripojenie  

stále nie je možné, skúste slúchadlá s mikrofónom resetovať  
(pozrite „Resetujú sa slúchadlá s mikrofónom“).

Tlačidlo Reset

Indikátor stavu
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Používanie slúchadiel s mikrofónom bezdrôtovo s konzolou 
PlayStation®5 alebo konzolou PlayStation®4
 ˎ Systémový softvér si nezabudnite vždy aktualizovať na najnovšiu verziu.
 ˎ Na svojej konzole PS5 alebo konzole PS4 môžete naraz používať až 2 bezdrôtové slúchadlá 
s mikrofónom.

 ˎ Ak odídete z dosahu na viac ako 30 sekúnd, budete počuť nízke pípnutie, ktoré signalizuje, 
že došlo k strate spojenia. Keď budete znovu v dosahu, budete počuť vysoké pípnutie, 
ktoré signalizuje, že spojenie bolo obnovené.

 ˎ Tieto slúchadlá s mikrofónom podporujú 3D zvuk na konzolách PS5, ak 3D zvuk  
podporuje hra.

 ˎ Headset Companion app (Aplikácia pre správu slúchadiel) pre konzoly PS4 tieto slúchadlá  
s mikrofónom nepodporuje.

Stav na obrazovke

Keď ich prvýkrát pripájate k svojej konzole alebo keď meníte nastavenia, na obrazovke  
sa objavia ikony stavu.

Úroveň hlasitosti

Hlasitosť stíšená

Mikrofón zapnutý

Mikrofón stíšený

 Batéria plne nabitá

Batéria stredne nabitá

Batéria takmer vybitá

Batéria vybitá

Ikony sa môžu líšiť v závislosti od použitej kompatibilnej konzoly PlayStation®.
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Výber zvuku

Stíšenie mikrofónu (tlačidlo ) 

Ak chcete stíšiť mikrofóny na svojich slúchadlách s mikrofónom, stlačte tlačidlo stíšenia  
na slúchadlách s mikrofónom.
Stíšenie vypnete opätovným stlačením tlačidla. Stíšenie je aktívne, keď tlačidlo  
svieti naoranžovo.

Monitorovanie mikrofónu (prepínač MONITOR)

Monitorovania mikrofónu je funkcia, ktorá vám umožní počuť vlastný hlas, takže môžete 
počuť, ako zniete svojim priateľom. Posunutím prepínača aktivujte monitorovanie mikrofónu.
Budete počuť pípnutie:

 ˎ Zapnuté: vysoké pípnutie
 ˎ Vypnuté: nízke pípnutie

Keď je zapnuté stíšenie, monitorovanie mikrofónu je vypnuté.

Vyváženie hlasitosti chatu a hry (tlačidlá CHAT/GAME)

Môžete dokonca počúvať zvuky z hry a chatu zároveň. Pomocou tlačidiel CHAT/GAME 
nastavte relatívnu hlasitosť zvuku chatu voči zvuku hry. Ak chcete resetovať relatívnu 
hlasitosť, stlačte súčasne tlačidlá CHAT a GAME.
Niektoré hry môžu mať funkciu chatu, ktorá nie je kompatibilná s funkciou CHAT/GAME.

 ˎ Ak chcete zmeniť zvukový výstup na svojej konzole PS5, vyberte možnosť  
Settings (Nastavenia)  > Sound (Zvuk) > Audio Output (Zvukový výstup)  
> Output to Headphones (Výstup do slúchadiel). 

 ˎ Ak chcete zmeniť zvukový výstup na svojej konzole PS4, vyberte   
Settings (Nastavenia)  > Devices (Zariadenia) > Audio Devices (Zvukové zariadenia) 
> Output to Headphones (Výstup do slúchadiel).

Používanie slúchadiel s mikrofónom so systémom 
PlayStation®VR

Pomocou priloženého audiokábla môžete slúchadlá s mikrofónom zapojiť do portu 
stereofónnych slúchadiel na náhlavnej súprave VR. To vám poskytne všetok zvuk spracúvaný 
systémom PS VR vrátane 3D zvuku, ak ho hra podporuje.

Bezdrôtové používanie slúchadiel s mikrofónom  
so zariadením USB

Slúchadlá s mikrofónom môžete použiť s kompatibilnými počítačmi (s operačným systémom 
Windows® alebo macOS®) alebo iným zariadením, ktoré má zvukový výstup USB.
Zasuňte bezdrôtový adaptér do portu USB Type-A na svojom kompatibilnom zariadení  
a potom zapnite slúchadlá s mikrofónom.
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Funkciu CHAT/GAME možno použiť iba pri pripojení slúchadiel s mikrofónom ku konzole  
PS5 alebo ku konzole PS4.
Ak odídete z dosahu na viac ako 30 sekúnd, budete počuť nízke pípnutie, ktoré signalizuje, 
že došlo k strate spojenia. Keď budete znovu v dosahu, budete počuť vysoké pípnutie, ktoré 
signalizuje, že spojenie bolo obnovené.

Používanie slúchadiel s mikrofónom s inými zariadeniami
Priložený audiokábel (4-vodičový) môžete použiť na pripojenie svojich slúchadiel  
s mikrofónom k 3,5 mm zvukovému portu kompatibilných zariadení.
Keď použijete audiokábel, slúchadlá s mikrofónom fungujú ako pasívne slúchadlá  
s mikrofónom. Keď používate audiokábel, slúchadlá s mikrofónom vypnite.
Pri používaní audiokábla je deaktivované bezdrôtové pripojenie a nasledujúce funkcie.

 ˎ Vyváženie hlasitosti chatu a hry
 ˎ Stíšenie mikrofónu
 ˎ Monitorovanie mikrofónu
 ˎ Úrovne hlasitosti

Ak chcete používať mikrofóny slúchadiel s mikrofónom s kompatibilným zariadením,  
musíte použiť priložený audiokábel. Ak vaše zariadenie nie je kompatibilné s priloženým 
4-vodičovým káblom,  mikrofóny slúchadiel s mikrofónom s daným zariadením  
použiť nemôžete.

4-vodičový audiokábel (priložený)  Audiokábel iba s podporou stereofónneho 
zvuku (nie je priložený)

 ˎ V mobilných zariadeniach 3D zvuk nie je podporovaný.
 ˎ Výstupná hlasitosť sa líši v závislosti od pripojeného mobilného zariadenia.  
Hlasitosť primerane upravte.

Nabíjanie slúchadiel s mikrofónom
Keď je batéria vybitá, úplné nabitie slúchadiel s mikrofónom na konzole PS5 alebo na 
konzole PS4 trvá približne 3,5 hodiny.
Ak chcete zistiť úroveň nabitia svojich slúchadiel s mikrofónom, zapnite ich a stlačte tlačidlá 
CHAT a VOLUME– zároveň. Indikátor stavu zabliká a budete počuť pípanie.

10



Úroveň nabitia batérie Indikátor stavu Indikátor zvuku

Fialová, 3 bliknutia 3 pípnutia

Fialová, 2 bliknutia 2 pípnutia

Fialová, 1 bliknutie 1 pípnutie

Oranžová, rýchle blikanie 1 vysoké pípnutie, 1 nízke pípnutie

Keď je batéria takmer vybitá, indikátor stavu bliká naoranžovo a slúchadlá  
s mikrofónom zapípajú.
Batériu nabite pripojením slúchadiel s mikrofónom k podporovanému zariadeniu USB,  
ako je vaša konzola PS5 alebo počítač, pomocou priloženého kábla USB.

Nabíjanie v čase, keď slúchadlá  
s mikrofónom nie sú pripojené  
k bezdrôtovému adaptéru

Nabíjanie v čase, keď sú slúchadlá  
s mikrofónom pripojené k bezdrôtovému 
adaptéru

Indikátor stavu na slúchadlách  
s mikrofónom pulzuje naoranžovo.

Indikátor stavu na slúchadlách s mikrofónom 
je biely.

Pri úplnom nabití sa indikátor stavu  
na slúchadlách s mikrofónom vypne.

Pri úplnom nabití indikátor stavu na 
slúchadlách s mikrofónom raz zabliká 
naoranžovo a potom nepretržite svieti nabielo, 
čo znamená, že slúchadlá s mikrofónom  
sú stále zapojené.

 ˎ Ak indikátor stavu na slúchadlách s mikrofónom bliká naoranžovo a batéria nie  
je takmer vybitá, mohlo by to signalizovať chybový stav. Možno budete musieť slúchadlá  
s mikrofónom resetovať (pozrite „Resetujú sa slúchadlá s mikrofónom“).

 ˎ Ak odídete z dosahu a slúchadlá s mikrofónom sa odpoja od bezdrôtového adaptéra, 
slúchadlá s mikrofónom sa po piatich minútach vypnú, aby šetrili batériu. Ak chcete svoje 
slúchadlá s mikrofónom prebudiť, posuňte prepínač  (napájanie) do polohy vypnuté  
a potom do polohy zapnuté.

 ˎ Úroveň batérie si môžete zobraziť na svojej konzole. Úroveň batérie sa zobrazuje v časti 
príslušenstva v ovládacom stredisku vašej konzoly PS5.

 ˎ Ak port USB neposkytuje dosť energie na nabíjanie, pripojte slúchadlá s mikrofónom  
k inému portu USB.

 ˎ Odporúča sa, aby ste batériu nabíjali v prostredí s teplotou od 5 °C do 35 °C.  
Nabíjanie v iných prostrediach nemusí byť rovnako účinné.

 ˎ Ak bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom nebudete dlhý čas používať, odporúča sa,  
aby ste ich plne nabili aspoň raz do roka, čo pomôže pri uchovaní funkčnosti batérie. 
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Zobrazenie indikátora stavu
Indikátory stavu na slúchadlách s mikrofónom a bezdrôtovom adaptéri vám signalizujú stav 
pripojenia a nabíjania, ako aj úroveň batérie.

Indikátor stavu (slúchadlá s mikrofónom)

Farba indikátora stavu Správanie Popis

Modrá Bliká Hľadá sa bezdrôtový adaptér

Biela Svieti Pripojené k bezdrôtovému adaptéru

Oranžová Pulzuje Slúchadlá s mikrofónom sa nabíjajú (nie sú 
pripojené k bezdrôtovému adaptéru)

Bliká Batéria slúchadiel s mikrofónom vybitá/takmer 
vybitá, vypína sa*

* Ak indikátor slúchadiel s mikrofónom bliká naoranžovo a slúchadlá s mikrofónom sa nevypnú,  
mohlo by to signalizovať chybový stav. Možno budete musieť slúchadlá s mikrofónom resetovať  
(pozrite „Resetujú sa slúchadlá s mikrofónom“).

Indikátor stavu (bezdrôtový adaptér)

Farba indikátora stavu Správanie Popis

Biela Dvojito bliká Hľadajú sa slúchadlá s mikrofónom

Bliká Páruje sa so slúchadlami s mikrofónom

Svieti Pripojený k slúchadlám s mikrofónom

Resetujú sa slúchadlá s mikrofónom
Ak slúchadlá s mikrofónom nereagujú, skúste ich resetovať.

1 Slúchadlá s mikrofónom vypnite.

2 Pripojte bezdrôtový adaptér k svojej konzole alebo inému napájanému portu  
USB Type-A.

3 Zasuňte drobný špendlík alebo podobný predmet (nie je priložený) do otvoru 
okolo tlačidla reset na bezdrôtovom adaptéri a podržte ho zasunutý dnu aspoň 
jednu sekundu.
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Tlačidlo Reset

4 Na slúchadlách s mikrofónom podržte tlačidlo CHAT a tlačidlo VOLUME+.

5 Zatiaľ čo stále držíte tlačidlo CHAT a tlačidlo VOLUME+, posuňte prepínač napájania 
na slúchadlách s mikrofónom do polohy zapnuté.

Ak bolo resetovanie úspešné, slúchadlá s mikrofónom a adaptér sa pripoja.

Menovitý štítok
Menovitý štítok obsahuje špecifické informácie o modeli, výrobe a súlade. Nachádza sa pod 
pravým náušníkom.

Postup pri zložení náušníka a prístupe k menovitému štítku:

1 Jednou rukou držte slúchadlá s mikrofónom. 

2 Druhou rukou chyťte okraj náušníka.

3 Vytiahnite náušník.

Keď chcete náušník znovu nasadiť, vyrovnajte ho podľa vnútorného okraja a zatlačte ho späť 
do rámu tak, aby zacvakol na miesto.

VO
LU

M
E

VVS

VO
LU

ME

VVS

V
O
L
U
M
E

Menovitý štítok 
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Technické parametre

Napájanie Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom 5 V ⎓ 650 mA

Bezdrôtový adaptér 5 V ⎓ 100 mA

Typ batérie Vstavaná lítium-iónová batéria

Napätie batérie 3,65 V ⎓

Kapacita batérie 1000 mAh

Prevádzková teplota 5 °C až 35 °C

Rozmery (š x v x h) Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom 213 × 190 × 91 mm
Bezdrôtový adaptér 48 x 18 x 8 mm

Hmotnosť Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom 292 g
Bezdrôtový adaptér 6 g 

Komunikačný systém 2,4 GHz RF

Maximálny komunikačný dosah Približne 10 m*1

Doba používania pri plnom 
nabití batérie

Až 12 hodín pri strednej úrovni hlasitosti*2

Obsah balenia Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom (1)
Bezdrôtový adaptér (1)
Audiokábel 1,2 m (1)
Kábel USB 1,5 m (1)
Príručka rýchleho spustenia (1)
Bezpečnostná príručka (1)

*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
Tento produkt je krytý 12 mesačnou zárukou od výrobcu, ktorá začína plynúť v deň 
zakúpenia produktu. Kompletné informácie nájdete v záručnom liste, ktorý je súčasťou 
balenia systému PlayStation®5 alebo PlayStation®4.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti  
Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. 

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 Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Vyrobené v Číne.

Pre spotrebiteľov v Európe a Turecku.

  

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 nie je v EÚ, Turecku či iných krajinách, kde sú k dispozícii systémy zberu triedeného 
odpadu, možné likvidovať spolu s netriedeným 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.
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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: http://www.compliance.sony.de/
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 10 mW.
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