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Turvallisuus ja varotoimet
Lue pakkauksessa olevat asiakirjat ja pakkauksen tiedot huolellisesti ennen tuotteen 
käyttämistä. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. 
Lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä on osoitteessa playstation.com/help

Turvallisuus

 ˎ Noudata kaikkia varoituksia, varotoimia ja ohjeita.
 ˎ Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet lapset saattavat niellä pienikokoisia  
osia tai sotkeutua järjestelmän kaapeleihin, mistä voi olla seurauksena loukkaantuminen, 
onnettomuus tai laitevika.

 ˎ Tässä tuotteessa on magneetteja, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä sydämentahdistimiin, 
defibrillaattoreihin, ohjelmoitaviin sunttiventtiileihin ja muihin lääkinnällisiin laitteisiin.  
Älä aseta tätä tuotetta tällaisten lääkinnällisten laitteiden lähelle tai lähelle henkilöitä,  
jotka käyttävät tällaisia laitteita. Keskustele ennen tuotteen käyttöä asiasta lääkärin kanssa, 
jos käytät tällaisia lääkinnällisiä laitteita.

 ˎ Lopeta järjestelmän käyttö heti, jos tunnet olosi väsyneeksi tai jos langattomien 
kuulokkeiden pitäminen päässä tuntuu epämukavalta tai aiheuttaa kipua. Jos oireet 
jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.

 ˎ Älä käytä langattomia kuulokkeita pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti. Pidä taukoja noin  
15 minuutin välein.

 ˎ Jos kuulokemikrofonin äänenvoimakkuus on säädetty liian suureksi, seurauksena voi olla 
pysyviä kuulovaurioita. Valitse turvallinen äänenvoimakkuuden taso.  
Ajan myötä liiankin suuri äänenvoimakkuus voi tuntua normaalilta, vaikka äänet 
vahingoittaisivat kuuloa. Jos korvasi alkavat soida tai et kuule muiden puhetta kunnolla, 
hakeudu kuulontutkimukseen. Mitä suuremmaksi säädät äänenvoimakkuuden,  
sitä suurempi on kuulovaurioiden riski. Näin suojelet kuuloasi:

 ˋ Rajoita aikaa, jolloin käytät kuulokemikrofonia suurella äänenvoimakkuudella.
 ˋ Vältä äänenvoimakkuuden säätämistä suureksi, vaikka ympäristö olisi meluisa.
 ˋ Säädä äänenvoimakkuus pienemmäksi, jos et kuule ympärilläsi olevien  
ihmisten puhetta.

 ˎ Jos kuulokemikrofoni ärsyttää ihoasi, lopeta käyttö välittömästi.
 ˎ Jos akusta vuotaa nestettä, lopeta tuotteen käyttäminen välittömästi ja ota  
yhteyttä tekniseen tukeen. Mikäli nestettä joutuu vaatteillesi, ihollesi tai silmiisi,  
huuhtele kyseinen kohta heti puhtaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.  
Akkuneste voi aiheuttaa sokeutumisen.
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Käyttö ja käsittely

 ˎ Älä jätä kuulokkeita kaiuttimen lähelle mikrofonin ollessa päällä. Muuten ääni voi kiertää.
 ˎ Älä pura kuulokemikrofonia äläkä työnnä sen sisälle mitään, koska saatat samalla 
vahingoittaa laitteen sisäisiä osia tai itseäsi.

 ˎ Tämän laitteen akku voi aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman, jos sitä 
käsitellään virheellisesti. Älä pura, kuumenna yli 60 celsiusasteen lämpötilaan tai hävitä 
polttamalla.

 ˎ Noudata varoituksia ja ohjeita, joissa kehotetaan sulkemaan sähkö- tai radiolaitteet tietyillä 
alueilla, kuten huoltoasemilla, sairaaloissa, räjäytysalueilla, räjähdysalttiilla alueilla tai 
lentokoneissa.

 ˎ Älä käytä kuulokkeita, kun pyöräilet, ajat autoa tai teet jotain muuta täydellistä huomiota 
vaativaa. Muutoin seurauksena voi olla onnettomuus.

 ˎ Älä kastele kuulokemikrofonia tai anna sen likaantua.
 ˎ Älä koske tuotteeseen märin käsin.
 ˎ Älä heitä tai pudota kuulokemikrofonia äläkä altista sitä voimakkaille iskuille.
 ˎ Älä aseta raskaita esineitä kuulokemikrofonin päälle.
 ˎ Älä jätä kuulokemikrofonin päälle kumi- tai vinyyliesineitä pitkäksi aikaa.

Puhdistaminen
 ˎ Puhdista kuulokemikrofoni pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä liuottimia tai muita 
kemikaaleja. Älä pyyhi kemiallisesti käsitellyillä puhdistusliinoilla.

Akku

Varoitus – sisäänrakennetun akun käyttäminen: 

 ˎ Tämä tuote sisältää ladattavan litiumioniakun.
 ˎ Lue akun käyttö- ja latausohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja noudata niitä tarkkaan. 
 ˎ Käsittele akkua erityisen varovasti. Väärinkäyttö voi aiheuttaa tulipalon tai palovammoja. 
 ˎ Älä koskaan yritä avata, murskata tai lämmittää akkua tai sytyttää sitä tuleen. 
 ˎ Älä jätä akkua lataukseen pitkäksi ajaksi, kun tuote ei ole käytössä. 
 ˎ Hävitä käytetyt akut aina paikallisten lakien tai vaatimusten edellyttämällä tavalla.
 ˎ Älä käsittele vaurioitunutta tai vuotavaa akkua.

Akun kesto ja käyttöikä

 ˎ Akun käyttöikä on rajallinen. Akun latauksen kesto yleensä lyhenee toistuvan käytön ja 
akun ikääntymisen seurauksena. Akun kesto vaihtelee myös sen säilytyksestä, käytöstä, 
käyttöympäristöstä ja muista tekijöistä riippuen.

 ˎ Lataa akku tilassa, jonka lämpötila on vähintään 10°C ja enintään 30°C. Muissa olosuhteissa 
akku ei ehkä lataudu yhtä tehokkaasti.

 ˎ Akun kesto voi vaihdella käyttöolosuhteiden ja ympäristötekijöiden mukaan.



Pitkä käyttämättömyysaika

Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa ladata sen akku täyteen vähintään 
kerran vuodessa, jotta akku säilyy toimintakykyisenä.

Säilytysolosuhteet
 ˎ Älä altista kuulokkeita äläkä akkua erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille käytön, 
kuljettamisen tai säilyttämisen aikana.

 ˎ Älä jätä niitä pitkäksi aikaa suoraan auringonvaloon (esimerkiksi autoon kesällä).
 ˎ Älä säilytä kuulokkeita ripustamalla niitä sangan hihnasta. Muuten hihna voi ajan mittaan 
venyä eikä sanka ja hihna” istu tiiviisti.

HUOMAUTUS:

Laite luo, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuuksista energiaa, ja jos laitetta ei asenneta  
ja käytetä ohjeiden mukaisesti, laitteen käyttö saattaa häiritä radioviestintää. Ei ole 
kuitenkaan takuuta siitä, etteikö häiriötä voisi aiheutua myös tietyissä normaaleissa 
käyttötilanteissa. Jos laite vaikuttaa häiritsevän radion tai television toimintaa, varmista 
häiriön lähde katkaisemalla laitteen virta ja kytkemällä virta uudelleen. Häiriön voi yrittää 
korjata seuraavilla tavoilla:

 ˋ Suuntaa tai sijoita vastaanottava antenni uudelleen.
 ˋ Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
 ˋ Kytke laite toiseen pistorasiaan kuin mihin vastaanotin on kytketty.
 ˋ Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioteknikolta.

Langattomat kuulokkeet lisäävät viihdekokemukseen dynaamiset äänet. Huomaa, että 
lähettyvillä olevat langattomat laitteet saattavat vaikuttaa langattomien tuotteidesi 
toimintaan. Jos langattomien kuulokkeiden toiminnassa ilmenee odottamattomia ongelmia, 
ota meihin yhteyttä, ennen kuin palautat tuotteen jälleenmyyjälle. Lisätietoja on osoitteessa 
playstation.com/help
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Osien nimet ja toiminnot

Etuosa

Takaosa

Alaosa

Sanka

Sangan hihna

Mikrofonit (piilossa)

Tilan merkkivalo

CHAT/GAME-näppäimet
MONITOR-kytkin
Näppäimet VOLUME +/-

(mykistys) -näppäin

USB Type-C® -portti

3,5 mm:n äänituloliitäntä

(virta) -kytkin
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Langaton sovitin (CFI-ZWD1)

Yhdistää kuulokkeet langattomasti konsoliin.

Alkuasetus

1 Lataa kuulokkeet yhdistämällä yhteensopiva USB-kaapeli.
 ˎ Kuulokkeiden tilan merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina, kun kuulokkeita ei ole latauksen 
aikana liitetty langattomaan sovittimeen. Kun lataus on valmis, tilan merkkivalo sammuu.

 ˎ Kuulokkeiden tilan merkkivalo on valkoinen, kun kuulokkeet on latauksen aikana liitetty 
langattomaan sovittimeen. Kun kuulokkeet on ladattu, tilan merkkivalo vilkkuu kerran 
oranssina ja palaa sen jälkeen valkoisena sen merkiksi, että yhteys on edelleen käytössä.

2 Yhdistä langaton sovitin PlayStation®5- tai PlayStation®4-konsolissa olevaan 
USB-porttiin. 
Sovittimen tilan merkkivalo vilkkuu valkoisena, kun kuulokkeita haetaan.

3 Liu’uta  (virta) -kytkin ON-asentoon. Kun kuulokkeet käynnistyvät, ne hakevat 
langatonta sovitinta. Kuulokkeiden tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä haun aikana ja 
muuttaa valkoiseksi, kun yhteys on muodostettu. 

 Voit tunnistaa tilan myös äänen perusteella. Kun kuulokkeet käynnistyvät, ne päästävät 
merkkiäänen ja hakevat sovitinta. Kun yhteys on muodostettu, kuuluu toinen merkkiääni. 

 Jos yhteyttä ei voida muodostaa, kuulokkeet sammuvat. Liu’uta  (virta) -kytkin 
ensin OFF-, ja sitten ON-asentoon. Jos yhteyttä ei voida vieläkään muodostaa, kokeile 
kuulokkeiden nollaamista (katso kohta Kuulokkeiden asetusten palauttaminen).

Nollauspainike

Tilan merkkivalo
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Kuulokkeiden langaton käyttö PlayStation®5-konsolissa  
tai PlayStation®4-konsolissa
 ˎ Päivitä käyttöjärjestelmä aina uusimpaan versioon.
 ˎ Voit käyttää samanaikaisesti enintään kaksia langattomia kuulokkeita PS5-konsolissa  
tai PS4-konsolissa.

 ˎ Jos siirryt kantaman ulkopuolelle yli 30 sekunniksi, kuulet yhteyden katkeamisesta 
ilmoittavan matalan merkkiäänen. Kun siirryt takaisin kantama-alueelle, kuulet yhteyden 
palautumisesta ilmoittavan korkean merkkiäänen. 

 ˎ Nämä kuulokkeet tukevat 3D-ääntä PS5-konsoleissa, jos peli tukee 3D-ääntä.
 ˎ Kuulokkeiden kumppanisovellus PS4-konsoleille ei tue näitä kuulokkeita.

Tila näytöllä

Kun muodostat yhteyden konsoliin tai muutat asetuksia, näytöllä näkyy tilakuvakkeita.

Äänenvoimakkuuden taso

Äänenvoimakkuus mykistetty

Mikrofoni käytössä

Mikrofoni mykistetty

 Akku täynnä

Akku puolivälissä

Akku vähissä

Akku tyhjä

Kuvakkeet voivat vaihdella yhteensopivasta PlayStation®-konsolista riippuen.
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Äänen valinta

Mikrofonin mykistys (  näppäin)

Voit mykistää kuulokkeiden mikrofonit painamalla kuulokkeiden mykistysnäppäintä.
Voit poistaa mykistyksen painamalla näppäintä uudelleen. Mykistys on käytössä,  
kun näppäin on oranssi.

Mikrofonin valvonta (MONITOR-kytkin)

Mikrofonin valvonta -ominaisuudella voit kuunnella, miltä äänesi kuulostaa muiden korvissa. 
Ota mikrofonin valvonta käyttöön liu’uttamalla kytkintä.
Kuulet merkkiäänen:

 ˎ Käytössä: korkea ääni
 ˎ Poissa käytöstä: matala ääni

Kun mykistys on käytössä, mikrofonin valvonta ei ole käytössä.

Keskustelun ja pelin äänenvoimakkuuden tasapaino  
(CHAT/GAME-näppäimet)

Voit kuunnella keskustelua ja peliääniä samanaikaisesti. Säädä peliäänen ja keskustelun 
suhteellista äänenvoimakkuutta CHAT/GAME-näppäimillä. Nollaa suhteellinen 
äänenvoimakkuus painamalla CHAT- ja GAME-näppäimiä samanaikaisesti.

Tiettyjen pelien keskustelutoiminnot eivät ole yhteensopivia CHAT/GAME-toiminnon kanssa.

 ˎ Voit vaihtaa PS5-konsolin äänen ulostuloa valitsemalla 
Asetukset  > Ääni > Äänen ulostulo > Toisto kuulokkeisiin.

 ˎ Voit vaihtaa PS4-konsolin äänen ulostuloa valitsemalla  
Asetukset  > Laitteet > Audiolaitteet > Toisto kuulokkeisiin.

Kuulokkeiden käyttö PlayStation®VR:n kanssa
Voit liittää kuulokkeet virtuaalitodellisuuslasien stereokuulokeliitäntään käyttämällä mukana 
toimitettavaa äänikaapelia. Tämä välittää kaiken PS VR:n käsittelemän äänen, myös 
3D-äänen, jos peli sitä tukee.

Kuulokkeiden langaton käyttö USB-laitteen kanssa
Voit käyttää kuulokkeita yhteensopivien tietokoneiden (Windows® tai macOS®) tai muiden 
äänen USB-ulostuloa tukevien laitteiden kanssa.
Liitä langaton sovitin yhteensopivan laitteen USB Type-A -porttiin ja kytke sitten  
kuulokkeisiin virta.
CHAT/GAME-ominaisuutta voidaan käyttää vain silloin, kun kuulokkeet on yhdistetty 
PS5-konsoliin tai PS4-konsoliin.
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Jos siirryt kantaman ulkopuolelle yli 30 sekunniksi, kuulet yhteyden katkeamisesta 
ilmoittavan matalan merkkiäänen. Kun siirryt takaisin kantama-alueelle, kuulet yhteyden 
palautumisesta ilmoittavan korkean merkkiäänen.

Kuulokkeiden käyttö muiden laitteiden kanssa
Voit liittää kuulokkeet yhteensopivien laitteiden 3,5 mm:n liitäntään käyttämällä mukana 
toimitettavaa äänikaapelia (nelijohtiminen).
Kuulokkeet toimivat passiivisina kuulokkeina, kun käytät äänikaapelia. Sammuta kuulokkeet, 
kun käytät äänikaapelia.
Langaton yhteys ja seuraavat toiminnot eivät ole käytössä silloin, kun käytät äänikaapelia:

 ˎ Keskustelun ja peliäänten voimakkuuden tasapaino
 ˎ Mikrofonin mykistys
 ˎ Mikrofonin valvonta
 ˎ Äänenvoimakkuuden tasot

Jotta voit käyttää kuulokkeiden mikrofoneja yhteensopivalla laitteella, sinun on käytettävä 
äänikaapelia. Jos laite ei ole yhteensopiva mukana toimitettavan nelijohtimisen kaapelin 
kanssa, et voi käyttää kuulokkeiden mikrofoneja kyseisen laitteen kanssa.

Nelijohtiminen äänikaapeli Stereoäänikaapeli  
(sisältyy pakkaukseen)  (myydään erikseen)

 ˎ Mobiililaitteilla ei tueta 3D-ääntä.
 ˎ Toiston äänenvoimakkuus riippuu liitetystä mobiililaitteesta.  
Säädä äänenvoimakkuus sen mukaan.

Kuulokkeiden lataaminen
Kun akku on tyhjä, kuulokkeiden täyteen lataaminen PS5-konsolissa tai PS4-konsolissa 
kestää noin 3,5 tuntia.
Voit tarkistaa kuulokkeiden akun varauksen kytkemällä virran ja painamalla  
CHAT- ja VOL–-näppäimiäsamanaikaisesti. Tilan merkkivalo vilkkuu ja äänimerkki kuuluu.

Akun latauksen taso Tilan merkkivalo Äänimerkki

Violetti, 3 välähdystä 3 ääntä

Violetti, 2 välähdystä 2 ääntä

Violetti, 1 välähdys 1 ääni

Oranssi, nopeat välähdykset 1 korkea ääni, 1 matala ääni
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Kun akun virta on vähissä, tilan merkkivalo vilkkuu oranssina ja kuulokkeista kuuluu äänimerkki.
Lataa akku liittämällä kuulokkeet tuettuun USB-laitteeseen, kuten PS5-konsoliin tai 
tietokoneeseen käyttämällä mukana toimitettavaa USB-kaapelia.

Lataaminen silloin, kun kuulokkeet 
eivät ole yhdistettynä langattomaan 
sovittimeen

Lataaminen silloin, kun kuulokkeet  
on yhdistetty langattomaan  
sovittimeen

Kuulokkeiden tilan merkkivalo  
vilkkuu oranssina.

Kuulokkeiden tilan merkkivalo on valkoinen.

Kun lataus on valmis, kuulokkeiden 
tilan merkkivalo sammuu.

Kun kuulokkeet on ladattu, tilan merkkivalo 
vilkkuu kerran oranssina ja palaa sitten 
valkoisena sen merkiksi, että yhteys on 
edelleen käytössä.

 ˎ Jos kuulokkeiden tilan merkkivalo vilkkuu oranssina ja akku ei ole lähes tyhjä,  
kyseessä saattaa olla virhetila. Kuulokkeiden asetukset on ehkä palautettava  
(katso kohta Kuulokkeiden asetusten palauttaminen).

 ˎ Jos siirryt kantaman ulkopuolelle ja kuulokkeet menettävän yhteyden langattomaan 
sovittimeen, kuulokkeet sammuvat viiden minuutin kuluttua akun varauksen säästämiseksi. 
Voit herättää kuulokkeet lepotilasta liu’uttamalla (virta) -kytkintä ensin OFF- ja sitten 
ON-asentoon.

 ˎ Näet akun varaustason konsolissa. Akun latauksen taso näytetään PS5-konsolin 
ohjauskeskuksen lisätarvikkeet-osiossa.

 ˎ Jos USB-portin virta ei riitä lataamiseen, liitä kuulokkeet toiseen USB-porttiin.
 ˎ Akkua kannattaa ladata ympäristössä, jonka lämpötila on 5:n ja 35 °C:n välillä.  
Muissa lämpötiloissa lataamisen tehokkuus saattaa heikentyä.

 ˎ Jos langattomia kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa ladata niiden  
akku täyteen vähintään kerran vuodessa, jotta akku säilyy toimintakykyisenä.

Tilan merkkivalo
Kuulokkeiden ja langattoman sovittimen tilan merkkivalot ilmaisevat yhteyden ja latauksen 
tilan sekä akun varauksen tason.

Tilan merkkivalo (kuulokkeet)

Tilan merkkivalon väri Toiminta Kuvaus

Sininen Vilkkuu Hakee langatonta sovitinta

Valkoinen Palaa tasaisena Yhteys langattomaan sovittimeen 
muodostettu

Oranssi Sykkii Kuulokkeet latautuvat (ei yhteyttä 
langattomaan sovittimeen)

Vilkkuu Kuulokkeiden akun varaus vähissä/tyhjä, 
sammumassa*

* Jos kuulokkeiden merkkivalo vilkkuu oranssina eivätkä kuulokkeet sammu, kyseessä saattaa olla virhetila.
Kuulokkeiden asetukset on ehkä palautettava (katso kohta Kuulokkeiden asetusten palauttaminen).
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Tilan merkkivalo (langaton sovitin)

Tilan merkkivalon väri Toiminta Kuvaus

Valkoinen Vilkkuu kahdesti Kuulokkeita haetaan

Vilkkuu Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeisiin

Palaa tasaisena Yhteys kuulokkeisiin muodostettu

Kuulokkeiden asetusten palauttaminen
Jos kuulokkeet eivät vastaa, kokeile niiden asetusten palautusta.

1 Katkaise kuulokkeiden virta.

2 Liitä langaton sovitin konsoliin tai muuhun virtaa syöttävään USB Type-A -porttiin.

3 Työnnä pieni neula tai muu vastaava esine (ei sisälly pakkaukseen) langattoman 
sovittimen nollauspainiketta ympäröivään reikään ja paina vähintään yhden 
sekunnin ajan.

Nollauspainike

4 Pidä painettuna kuulokkeiden CHAT-näppäintä ja VOLUME+-näppäintä.

5 Pidä CHAT-näppäintä ja VOLUME+-näppäintä edelleen painettuina ja liu’uta 
kuulokkeiden virtakytkin ON-asentoon.

Jos asetusten palautus onnistuu, kuulokkeet ja sovitin yhdistyvät.
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Arvokilpi
Arvokilpi sisältää mallin, valmistajan ja noudatettujen säädösten tiedot.  
Se löytyy oikean pehmusteen alta.

Poista pehmuste, niin pääset käsiksi arvokilpeen:

1 Pidä kuulokkeita paikallaan yhdellä kädellä.

2 Tartu pehmusteen runkoon toisella kädellä.

3 Vedä pehmuste paikoiltaan.

Vaihda pehmuste asettamalla se sisärungon mukaisesti.  
Työnnä pehmuste takaisin runkoon, kunnes kuulet napsahduksen.
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Arvokilpi
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Laitteistotiedot

Nimellistulovirta Langattomat kuulokkeet 5 V ⎓ 650 mA

Langaton sovitin 5 V ⎓ 100 mA

Akun tyyppi Sisäänrakennettu litium-ioniakku

Akun jännite 3,65 V ⎓

Akun kapasiteetti 1000mAh

Käyttöympäristön lämpötila lämpötilojen 5 °C ja 35 °C väliltä

Mitat (l/k/s) Langattomat kuulokkeet 213 × 190 × 91 mm
Langaton sovitin 48 x 18 x 8 mm

Paino Langattomat kuulokkeet 292 g
Langaton sovitin 6 g

Viestintäjärjestelmä 2,4 GHz:n radiotaajuus

Enimmäiskantama Noin 10 m*1

Käyttöaika täydellä latauksella Jopa 12 tuntia keskitason äänenvoimakkuudella*2

Sisältö Langattomat kuulokkeet (1)
Langaton sovitin (1) 
Äänikaapeli 1,2 m (1)
USB-kaapeli 1,5 m (1)
Pikaopas (1)
Turvaopas (1)

*1 Varsinainen kantama määräytyy useiden tekijöiden perusteella. Näitä tekijöitä ovat 
esimerkiksi kuulokemikrofonin ja langattoman sovittimen välinen etäisyys, muiden 
sähkölaitteiden magneettiset kentät (esimerkiksi mikroaaltouuni), staattinen sähköisyys, 
antennin toimintakyky sekä käyttöjärjestelmä ja käytetyt sovellukset. Käyttöympäristön 
vuoksi vastaanotto saattaa ajoittain keskeytyä.

*2 Varsinaiseen käyttöaikaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi akun lataus  
ja ulkoilman lämpötila.

Rakennetta ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tämän tuotteen kaupallinen käyttö tai vuokraaminen on kielletty.



TAKUU
Tuotteella on ostopäivästä laskettava 12 kuukauden valmistajan takuu. Lisätietoja takuusta 
on PlayStation®5 - tai PlayStation®4-pakkauksessa olevassa takuudokumentissa.

Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony Interactive Entertainment Inc.,  
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Tuotteen maahantuonnista Eurooppaan ja jakelusta vastaa Sony Interactive Entertainment 
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. 

Vaatimustenmukaisuusvakuutusten antamisesta ja säilyttämisestä vastaa Sony Belgium, 
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Valmistettu Kiinassa.

Eurooppalaisille ja turkkilaisille asiakkaille.

  

Jompikumpi näistä symboleista sähkölaitteessa, akussa tai niiden pakkauksissa ilmaisee,  
että kyseistä sähkölaitetta tai akkua ei saa hävittää normaalina talousjätteenä EU-alueella, 
Turkissa tai muissa maissa, joissa on jätteen lajittelujärjestelmiä käytössä. Varmista oikea 
käytöstäpoistotapa viemällä tuotteet hävitettäväksi viralliseen jätteenkeräyslaitokseen 
paikallisten lakien tai vaatimusten mukaisesti. Jätteeksi tarkoitetut sähkötuotteet ja akut  
voi myös hävittää maksutta jälleenmyyjien kautta, kun hankit uuden vastaavan tuotteen. 
Lisäksi suuret jälleenmyyjät voivat EU-maissa ottaa maksutta vastaan pieniä määriä 
hävitettäviä sähkötuotteita. Kysy paikalliselta jälleenmyyjältäsi, tarjoavatko he tällaista palvelua 
hävitettävälle tuotteellesi. Näin autat säästämään luonnon resursseja ja parantamaan 
sähkölaitteiden jätekäsittelyyn ja hävitykseen liittyvää luonnonsuojelun tasoa. 
Akuissa voi olla tämän symbolin lisäksi kemiallisia symboleja. Akussa on lyijyn (Pb) kemiallinen 
merkki, jos se sisältää yli 0,004 % lyijyä. 
Tässä tuotteessa on kiinteä akku turvallisuuden, toimintatehon tai tietojen eheyden 
varmistamisen takia. Akun ei pitäisi edellyttää vaihtoa tuotteen käyttöiän aikana, ja se tulee 
poistattaa vain pätevällä huoltohenkilöllä. Jotta akku käsitellään oikeanlaisena jätteenä,  
hävitä tämä tuote sähköromuna.
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Ilmoitus yhdenmukaisuudesta radio- ja telepäätelaitteita  
koskevan RE-direktiivin kanssa
Sony Interactive Entertainment Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 
2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja direktiivin sitä koskevien muiden ehtojen mukainen. 
Lisätietoja saa osoitteesta: http://www.compliance.sony.de/
Tämän tuotteen langaton verkkoyhteystoiminto käyttää 2,4 GHz:n taajuuksia.
Langattoman yhteyden taajuusalue ja enimmäisteho:
– Oma yhteysratkaisu 2,4 GHz: alle 10 mW.
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