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Środki ostrożności
Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i 
zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Należy również zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi systemu 
PlayStation®3.

Bezpieczeństwo
 ˎ Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń, zaleceń dotyczących ostrożności i instrukcji.
 ˎ RYZYKO ZADŁAWIENIA — małe elementy. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

Użytkowanie i obsługa
 ˎ 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:

 ˋ Należy ograniczyć czas korzystania z zestawu słuchawkowego z ustawionym wysokim poziomem głośności.
 ˋ Należy unikać zwiększania głośności w celu zagłuszenia hałasu z otoczenia.
 ˋ Należy obniżyć poziom głośności, jeśli użytkownik nie słyszy głosów osób mówiących w pobliżu.

 ˎ Nie należy wystawiać zestawu słuchawkowego na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności lub 
bezpośredniego światła słonecznego.

 ˎ Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na zestawie słuchawkowym.
 ˎ Nie należy dopuścić, aby do wnętrza zestawu słuchawkowego dostała się ciecz lub niewielkie cząstki.
 ˎ Nie należy rzucać lub upuszczać zestawu słuchawkowego, ani narażać go na silny fizyczny wstrząs.
 ˎ Nie należy umieszczać na zestawie słuchawkowym gumowych lub winylowych przedmiotów na dłuższy czas.
 ˎ Do czyszczenia zestawu słuchawkowego należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać 
rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie należy wycierać go ściereczką nasączoną chemikaliami.

 ˎ Nie należy demontować zestawu słuchawkowego ani wkładać czegokolwiek do jego wnętrza, ponieważ może 
to spowodować uszkodzenia elementów wewnętrznych lub obrażenia u użytkownika.

 ˎ 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.

 ˎ 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/140°F ani spalać.

Rejestrowanie (łączenie w parę) z systemem PS3™
Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do systemu PS3™ za pomocą dostarczonego kabla USB 
procedura łączenia w parę zostanie przeprowadzona automatycznie. Wskaźnik stanu zestawu 
słuchawkowego zaświeci na około dwie sekundy fioletowym światłem, wskazując połączenie 
zestawu słuchawkowego i systemu PS3™ w parę.
Po połączeniu urządzeń w parę i wybraniu w systemie PS3™ opcji  (Ustawienia)   
(Ustawienia akcesoriów)  [Zarządzaj urządzeniami Bluetooth®], jako nazwa urządzenia 
zostanie wyświetlona pozycja [Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy].



Uwaga
Do korzystania z zestawu słuchawkowego w systemie PS3™ niezbędne jest 
oprogramowanie systemu w wersji 3.50 lub nowszej. Wersję oprogramowania systemu 
można sprawdzić, wybierając kolejno opcje  (Ustawienia)   (Ustawienia systemu) 

 [Informacje o systemie].

Kabel USB (w zestawie)

Wskazówki

 ˎ Zestaw słuchawkowy można łączyć w parę również wówczas, gdy jest podłączony do 
dostarczonej bazy ładowarki.

Kabel USB (w zestawie)

Do systemu PS3™

 ˎ Gdy zestaw słuchawkowy jest połączony w parę z systemem PS3™, w ustawieniach [Poziom 
mikrofonu] w obszarze  (Ustawienia)   (Ustawienia akcesoriów)  [Ustawienia 
urządzenia audio] można wybrać tylko opcję [3] lub [Wył.].

Rejestrowanie (łączenie w parę) zestawu słuchawkowego z innymi 
urządzeniami Bluetooth®

Zestaw słuchawkowy można połączyć w parę z maksymalnie siedmioma urządzeniami 
Bluetooth® innymi niż system PS3™.
Informacje dotyczące obsługi urządzenia Bluetooth® można znaleźć w instrukcjach 
dostarczonych z urządzeniem.
Rejestrowanie (łączenie w parę) zestawu słuchawkowego z telefonem komórkowym  
z obsługą technologii Bluetooth®
W celu połączenia zestawu słuchawkowego w parę z telefonem komórkowym z obsługą 
technologii Bluetooth® należy wykonać następujące działania.
1 Włącz telefon komórkowy.

2 Naciśnij przycisk POWER na zestawie słuchawkowym i przytrzymaj go, aż wskaźnik 
stanu zacznie migać na przemian światłem czerwonym i niebieskim, wskazując, że 
zestaw słuchawkowy znajduje się w trybie łączenia w parę.



3 Uaktywnij połączenie Bluetooth® w telefonie komórkowym.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi z telefonem 
komórkowym.
Jeśli w urządzeniu pojawi się monit o wprowadzenie kodu PIN lub hasła, wprowadź ciąg [0000].
Zestaw słuchawkowy jest wyświetlany w urządzeniu Bluetooth® pod nazwą [Bezprzewodowy 
zestaw słuchawkowy]. Jeśli nazwa nie jest wyświetlana, spróbuj ponownie połączyć urządzenia  
w parę, zaczynając od kroku 1.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z zestawu słuchawkowego w celu odbierania 
połączeń można znaleźć w części „Korzystanie z zestawu słuchawkowego”.

Wskazówki

 ˎ Nie ma gwarancji możliwości połączenia tego produktu w parę ze wszystkimi urządzeniami 
obsługującymi technologię Bluetooth®. Aby możliwe było połączenie w parę z zestawem 
słuchawkowym, urządzenie Bluetooth® musi obsługiwać ten sam profil Bluetooth®, co zestaw 
słuchawkowy.

 ˎ Nie można użyć kabla USB do łączenia zestawu słuchawkowego w parę z innym urządzeniem 
Bluetooth® niż system PS3™.

Ustawienia priorytetu połączeń Bluetooth®
Po włączeniu zestaw słuchawkowy automatycznie wyszuka i połączy się z systemem PS3™,  
z którym jest połączony w parę.

Jeśli po włączeniu zestawu słuchawkowego i przed jego połączeniem z systemem PS3™ 
użytkownik naciśnie przycisk telefonu na zestawie słuchawkowym, zestaw słuchawkowy 
wyszuka i połączy się z urządzeniem Bluetooth® (innym niż system PS3™), za pomocą którego 
nawiązano z nim wcześniej połączenie. 

Wskazówka

Jeśli połączenie zestawu słuchawkowego z systemem PS3™, z którym został połączony w parę, 
nie powiedzie się, należy nacisnąć przycisk POWER, aby umożliwić ponowne wyszukanie 
systemu PS3™ przez zestaw słuchawkowy.

Ładowanie zestawu słuchawkowego
Zestaw słuchawkowy można naładować, podłączając go do obsługiwanego urządzenia USB za 
pomocą kabla USB lub bazy ładowarki. Podczas ładowania wskaźnik zasilania zaświeci się 
stałym, czerwonym światłem.
Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora
Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku POWER, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, 
wskaźnik stanu zaświeci się stałym, czerwonym światłem. Stan naładowania akumulatora można 
rozpoznać po tym, ile razy mignie wskaźnik stanu.

Wskaźnik (czerwony) Stan naładowania akumulatora

Trzy mignięcia: Pełny
Dwa mignięcia: Średni
Jedno krótkie mignięcie, a 
następnie jedno długie: Niski (konieczność naładowania)



Wskazówki

 ˎ Zestaw słuchawkowy nie może być włączony, gdy podłączony jest do niego kabel USB. Gdy 
zestaw słuchawkowy jest podłączony za pomocą bazy ładowarki, należy nacisnąć przycisk 
POWER i przytrzymać go przez około sekundę, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

 ˎ Ładowanie od stanu całkowitego rozładowania trwa około 3 godzin.
 ˎ Jeśli stan naładowania baterii jest niski, zestaw słuchawkowy będzie emitował dźwięk podczas 
działania.

 ˎ Ładowanie należy przeprowadzać w środowisku o temperaturze 10°C–30°C (50°F–86°F). 
W przypadku wykonywania tej czynności w innym środowisku ładowanie może okazać się 
mniej skuteczne.

 ˎ Jeżeli zestaw słuchawkowy nie będzie używany przez długi czas, zalecane jest naładowanie jego 
akumulatora przynajmniej raz w roku w celu zachowania funkcjonalności.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Funkcja Działanie i stan

Włączenie zestawu 
słuchawkowego

Naciśnij przycisk POWER i przytrzymaj go przez ponad 
jedną sekundę.
Zestaw słuchawkowy wyemituje sygnał dźwiękowy, a 
wskaźnik stanu mignie niebieskim światłem.
Następnie zestaw słuchawkowy połączy się z systemem 
PS3™, z którym został połączony w parę.

Połączenie z telefonem 
komórkowym, z którym zestaw 
słuchawkowy został połączony w 
parę

Włącz zestaw słuchawkowy, a następnie naciśnij przycisk 
telefonu.

Wyłączenie zestawu 
słuchawkowego

Naciśnij przycisk POWER i przytrzymaj go przez ponad 
jedną sekundę.
Zestaw słuchawkowy wyemituje sygnał dźwiękowy, a 
wskaźnik stanu będzie migać niebieskim światłem przez 
około 2 sekundy, a następnie zgaśnie.

Włączanie i wyłączanie 
mikrofonu

Naciśnij na krótko przycisk MIC MUTING.
Wskaźnik stanu miga fioletowym światłem, gdy mikrofon 
nie jest aktywnie używany.

Regulacja głośności Naciśnij przycisk zwiększania głośności lub przycisk 
zmniejszania głośności.

Resetowanie zestawu 
słuchawkowego

Wsuń niewielką szpilkę lub podobny przedmiot do 
otworu przycisku RESET i naciskaj dłużej niż jedną 
sekundę.
Spowoduje to zrestartowanie zestawu słuchawkowego. 
Ustawienia użytkownika i dane dotyczące łączenia w pary 
zostaną zachowane.



Funkcja Działanie i stan

Przywracanie ustawień 
domyślnych

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, naciśnij 
przycisk telefonu, przycisk MIC MUTING oraz przycisk 
POWER i przytrzymaj je przez ponad pięć sekund.
Wskaźnik stanu zamiga fioletowym światłem.
W zestawie słuchawkowym zostaną przywrócone 
domyślne ustawienia producenta (np. poziom głośności). 
Wszystkie dane dotyczące łączenia w pary zostaną 
usunięte.

Gdy zestaw 
słuchawkowy jest 
podłączony do 
telefonu 
komórkowego

Stan telefonu 
komórkowego Działanie

Odebranie połączenia
Tryb odbioru

Naciśnij krótko przycisk telefonu.
Odrzucenie 
połączenia

Naciśnij przycisk telefonu i przytrzymaj go 
przez ponad jedną sekundę.

Zakończenie 
połączenia

Połączenie w toku

Naciśnij krótko przycisk telefonu.

Przeniesienie 
połączenia z zestawu 
słuchawkowego do 
telefonu/przeniesienie 
połączenia z telefonu 
do zestawu 
słuchawkowego

Naciśnij przycisk telefonu i przytrzymaj go 
przez ponad jedną sekundę.

Ponowne wybranie 
numeru Tryb czuwania Dwukrotnie naciśnij krótko przycisk 

telefonu.

Wskazówki

 ˎ Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego należy odłączyć kabel USB.
 ˎ Zestaw słuchawkowy nie może być włączony, gdy podłączony jest do niego kabel USB. Można 
włączyć zestaw słuchawkowy, gdy jest podłączony za pomocą bazy ładowarki.

 ˎ Aby móc korzystać z funkcji obsługi telefonu komórkowego, należy najpierw połączyć zestaw 
słuchawkowy w parę z telefonem komórkowym z obsługą połączeń Bluetooth®.

 ˎ Po połączeniu zestawu słuchawkowego w parę z systemem PS3™, łączenie w parę nie zostanie 
anulowane nawet w przypadku wyłączenia zestawu słuchawkowego lub systemu PS3™. 



Wyświetlacz wskaźnika stanu

Kolor 
wskaźnika Sekwencja mignięć Stan zestawu słuchawkowego

Czerwony i 
niebieski

Miganie naprzemienne i szybkie W trybie łączenia w parę

Miganie naprzemienne i wolne

Jeden raz na niebiesko, jeden raz na 
czerwono: Połączono i podłączono 
do bazy ładowarki (nie w użyciu)*
Dwa razy na niebiesko, jeden raz na 
czerwono: Połączono i podłączono 
do bazy ładowarki (w użyciu)*

Niebieski

Miganie
Połączono z urządzeniem 
obsługującym technologię 
Bluetooth®

Miganie szybkie Czekanie na połączenie
Powtarzane pojedyncze powolne 
mignięcia Połączono (nie w użyciu)

Powtarzane dwukrotne powolne 
mignięcia Połączono (w użyciu)

Powtarzane dwukrotne mignięcia Połączono z systemem PS3™
Powtarzane pięciokrotne mignięcia Odbieranie połączenia

Czerwony
Światło stałe Ładowanie akumulatora
Miganie Nieudane łączenie w parę

Fioletowy
Powtarzane jednokrotne mignięcia Udane łączenie w parę
Powtarzane dwukrotne mignięcia Mikrofon wyłączony

* Baza ładowarki jest podłączona do systemu PS3™ za pomocą kabla USB.

Używanie zestawu słuchawkowego

1 Przymocuj zaczep na ucho do zestawu słuchawkowego.

Noszenie na prawym uchu Noszenie na lewym uchu



2 Delikatnie otwórz zaczep na ucho. Pozostawiając zaczep na ucho otwarty, wsuń 
urządzenie za ucho.

Funkcje zestawu słuchawkowego dla systemu PS3™ 

Wyświetlanie stanu
Naciśnięcie dowolnego z przycisków zestawu słuchawkowego, który jest połączony z systemem 
PS3™, spowoduje wyświetlenie informacji o zestawie słuchawkowym (w tym jego bieżącego 
stanu) w prawym górnym rogu ekranu menu XMB

™
 (XrossMediaBar) w systemie PS3™. 

(1) Wskazuje bieżący poziom głośności głośnika

(2)
 

Wskazuje, czy funkcja wyciszania mikrofonu 
jest włączona, czy wyłączona

(3) 
Wskazuje, że tryb wysokiej jakości (HQ)  
jest włączony

(4) 
Wskazuje stan naładowania akumulatora 
zestawu słuchawkowego

Tryb wysokiej jakości (HQ)
Dostępny w zestawie słuchawkowym tryb HQ umożliwia szerokopasmową bezprzewodową 
komunikację głosową z systemem PS3™.
Korzystanie z trybu HQ zapewnia skuteczniejsze przeciwdziałanie zakłóceniom częstotliwości 
radiowych.
Podczas pierwszego łączenia zestawu słuchawkowego w parę z systemem PS3™ tryb HQ jest 
domyślnie włączony.
W celu wyłączenia trybu HQ wykonaj następujące działania:
1 W menu XMB™ systemu PS3™ wybierz kolejno opcje  (Ustawienia)   

(Ustawienia akcesoriów)  [Zarządzaj urządzeniami Bluetooth®].

2 Wybierz zestaw słuchawkowy z listy zarejestrowanych urządzeń, a następnie naciśnij 
przycisk .

3 Wybierz opcję [Informacje] z menu opcji.

4 Wybierz opcję [Wył.] w obszarze [Tryb wysokiej jakości (HQ)]. 

Korzystanie z zestawu słuchawkowego umieszczonego w bazie ładowarki
Umieść zestaw słuchawkowy w bazie ładowarki. Włącz system PS3™, a następnie zestaw 
słuchawkowy. Ustawienia wyjścia audio można zmienić w obszarze  (Ustawienia)   
(Ustawienia dźwięku)  [Ustawienia wyjścia audio]



Wskazówki

 ˎ Korzystanie z trybu wysokiej jakości (HQ) i zestawu słuchawkowego umieszczonego w bazie 
ładowarki jest możliwe tylko wówczas, gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z systemem PS3™.

 ˎ Gdy zestaw słuchawkowy jest umieszczony w bazie ładowarki, można z niego korzystać nawet 
wówczas, gdy baza ładowarki nie jest podłączona do systemu PS3™.

 ˎ Gdy zestaw słuchawkowy zostanie umieszczony w bazie ładowarki i wyłączony, wyświetlany 
zostanie komunikat „Odłączono zestaw słuchawkowy”. W takim przypadku należy nacisnąć 
krótko przycisk POWER w celu ponownego połączenia z systemem PS3™.

Przed skorzystaniem z usług pomocy technicznej
Z niniejszą sekcją należy zapoznać się w przypadku napotkania trudności z obsługą zestawu 
słuchawkowego. Jeśli jakiś problem będzie się powtarzać, należy przejść do witryny  
eu.playstation.com. 
Nie można włączyć zestawu słuchawkowego.

 C  Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest w pełni naładowany.
Zestaw słuchawkowy przestał odpowiadać. 
Zdaje się, że zestaw słuchawkowy zablokował się w trybie łączenia w parę (wskaźnik 
stanu miga naprzemiennie światłem czerwonym i niebieskim) i nie można go wyłączyć.

 C  Zresetuj zestaw słuchawkowy, wsuwając niewielką szpilkę lub podobny przedmiot do 
otworu przycisku RESET i naciskając dłużej niż jedną sekundę.

Dźwięk jest ledwo słyszalny. Zestaw słuchawkowy spada z ucha.
 C  Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo umieszczony na uchu. Szczegółowe 

informacje można znaleźć w części „Używanie zestawu słuchawkowego” w niniejszej 
instrukcji.

W trybie HQ dźwięk jest przerywany.
 C  Spróbuj wyłączyć tryb HQ. W niektórych grach odtwarzanie dźwięku w trybie HQ może nie 

być w pełni obsługiwane.
Zestaw słuchawkowy nie działa z telefonem. Telefon nie może odszukać zestawu 
słuchawkowego.

 C  Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest naładowany.
 C  Sprawdź, czy telefon obsługuje profil Bluetooth® obsługiwany przez zestaw słuchawkowy.
 C  Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest połączony w parę z telefonem. Szczegółowe 

informacje można znaleźć w części „Rejestrowanie (łączenie w parę) zestawu 
słuchawkowego z innymi urządzeniami Bluetooth®” w niniejszej instrukcji.

Gdy próbuję połączyć zestaw słuchawkowy w parę z telefonem, nie mogę wpisać kodu PIN.
 C  Wyłącz telefon i zestaw słuchawkowy, a następnie włącz je ponownie. Powtórz procedurę 

łączenia w parę. W razie konieczności wpisz ciąg [0000] jako kod PIN lub hasło.
Nie słyszę innych osób w zestawie słuchawkowym.

 C  Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest włączony.
Inne osoby nie słyszą mnie przez zestaw słuchawkowy.

 C  Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo umieszczony na uchu. Szczegółowe 
informacje można znaleźć w części „Używanie zestawu słuchawkowego” w niniejszej 
instrukcji.

 C  Sprawdź, czy mikrofon jest włączony. Jeśli mikrofon jest wyłączony, naciśnij przycisk MIC 
MUTING, aby go włączyć.



 C  W ustawieniu [Poziom mikrofonu] w systemie PS3™ może być wybrana opcja [Wył.]. 
Sprawdź to ustawienie, wybierając kolejno opcje  (Ustawienia)   (Ustawienia 
akcesoriów)  [Ustawienia urządzenia audio].

 C  Połączenie Bluetooth® mogło zostać przerwane. Wybierz kolejno opcje  (Ustawienia)  
 (Ustawienia akcesoriów)  [Zarządzaj urządzeniami Bluetooth®], a następnie wybierz 

pozycję [Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy] w celu sprawdzenia stanu połączenia za 
pomocą menu opcji.

Dane techniczne

Źródło zasilania Prąd stały, 3,7 V: wbudowany akumulator 
litowo-jonowy z możliwością ładowania

Pojemność akumulatora 170 mAh

Temperatura środowiska pracy 5–35°C (41–95°F)

Wymiary (s/w/g)
(bez części wystających i zaczepu  
na ucho)

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy:  
Około 18,6 × 54,4 × 24,9 mm (0,7 × 2,1 × 1,0 cala)
Baza: Około 49,0 × 57,4 × 49,0 mm
(2,0 × 2,3 × 2,0 cala)

Waga Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy:  
Około 14 g (0,5 uncji)
Baza: Około 10 g (0,3 uncji)

System łączności Specyfikacja Bluetooth® w wersji 2.0 + EDR 
(Enhanced Data Rate)

Wyjście Klasa energetyczna 2 w specyfikacji Bluetooth®
Profile Bluetooth®*1 HSP (profil zestawu słuchawkowego)/HFP (profil 

zestawu głośnomówiącego)

Maksymalny zasięg łączności Około 10 m (33 stóp)*2

Czas rozmów Do 6 godzin (tryb HQ)*3

Czas czuwania Około 7,5 dnia (180 godzin)*3

Zawartość Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy (1) / kabel 
USB (1) / zaczep na ucho (1) / baza ładowarki (1) / 
instrukcja obsługi (1) 

*1 Standardowe profile Bluetooth® oznaczają cel komunikacji Bluetooth® pomiędzy urządzeniami.
*2 Rzeczywisty zasięg może być różny w zależności od czynników, takich jak przeszkody pomiędzy 

urządzeniami, pola magnetyczne wokół urządzeń (np. kuchenki mikrofalowej), elektryczność statyczna, 
czułość odbioru, skuteczność anteny oraz używane systemy operacyjne i oprogramowanie.

*3 Rzeczywisty czas może być różny, w zależności od czynników, takich jak stan naładowania lub środowisko 
zewnętrzne.

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



GWARANCJA
Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta od daty zakupu, 
przedstawioną w podręczniku systemu PS3™. Szczegółowe informacje zawiera podręcznik 
systemu PS3™.

Ten produkt wyprodukowała firma Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North 
Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, Chiny.
Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu w 
Europie jest firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP,  Wielka Brytania.
Dystrybucją w Europie zajmuje się firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great
Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

  

Którykolwiek z tych symboli umieszczonych na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym, 
akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że w Europie nie należy wyrzucać tego wyrobu 
elektrycznego ani akumulatora wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia 
prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego wyrobu i akumulatora prosimy 
pozbyć się ich według stosownego lokalnego ustawodawstwa lub określonych wymogów 
pozbywania się sprzętu elektrycznego/akumulatorów. Postępując w ten sposób, pomożesz w 
oszczędzaniu bogactw naturalnych na naszej planecie oraz poprawie standardów ochrony 
środowiska naturalnego w przetwórstwie i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu 
elektrycznego/elektronicznego.
Ten symbol może występować na akumulatorach w połączeniu z innymi symbolami 
chemicznymi. Jeśli akumulator zawiera ponad 0,0005% rtęci lub ponad 0,004% ołowiu, pojawią 
się na nim symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb).
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 tego akumulatora prosimy pozbyć się tego produktu zgodnie z przepisami 
dotyczącymi pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego.

Nieoficjalna deklaracja zgodności z Dyrektywą R&TTE
Niniejszym Sony Computer Entertainment Inc. oświadcza, że ten produkt* jest zgodny z 
zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami  Dyrektywy 1999/5/WE. 
Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: 
http://www.eu.playstation.com
* Szczegółowe informacje na temat numeru modelu znajdują się powyżej.
W Norwegii mogą obowiązywać następujące ograniczenia:
Użytkowanie tego urządzenia radiowego jest zabronione na obszarze geograficznym w 
promieniu 20 km od centrum miejscowości Ny-Ålesund, Svalbard.
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