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Güvenlik ve önlemler
Kullanmadan önce bu ürünün yanında verilen dokümanları ve paketin üstündeki bilgileri dikkatlice 
okuyun. Tüm belgeleri ilerde başvurmak üzere saklayın.
Bu ürünün kullanımına ilişkin ayrıntılı talimatları öğrenmek için bkz.: playstation.com/help

Güvenlik

 ˎ Tüm uyarıları, önlemleri ve yönergeleri gözlemleyin.
 ˎ Bu ürünü küçük çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. Küçük çocuklar küçük parçaları yutabilir 
veya kabloları kendi etraflarına dolayabilir, bu da yaralanmalara, kazalara veya arızalara neden 
olabilir.

 ˎ Bu üründe kalp pilleri, defibrilatörler, programlanabilir şant valfleri veya diğer tıbbi cihazlarla 
etkileşime neden olabilecek mıknatıslar bulunur. Ürünü bu tür tıbbi cihazların veya bu tür tıbbi 
cihazları kullanan kişilerin yakınına yerleştirmeyin. Bu tür tıbbi cihazlar kullanıyorsanız ürünü 
kullanmadan önce doktorunuza danışın.

 ˎ Kablosuz kulaklığı kullanırken yorulursanız ya da başınızda rahatsızlık veya  
ağrı hissederseniz, derhal sistemi kullanmayı bırakın. Durum devam ederse,  
bir doktora danışın.

 ˎ Kablosuz kulaklığı uzun süre kullanmayın. Her 15 dakikada bir mola verin.
 ˎ Kulaklığın yüksek seste kullanılması kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Sesi normal seviyeye 
ayarlayın. Gittikçe artan yüksek ses normal gibi duyulabilir ama aslında işitme duyunuza zarar 
verebilir. Kulaklarınızda çınlama veya konuşmanızda bozukluk olması durumunda kulaklığı 
kullanmayın ve kulaklarınızı kontrol ettirin. Yüksek sesi takiben işitme duyunuz etkilenebilir. İşitme 
duyunuzu korumak için:

 ˋ Kulaklığı yüksek seste kullanma süresini sınırlandırın.
 ˋ Gürültülü ortamların sesini engellemek amacıyla sesi yükseltmekten kaçının.
 ˋ Yakınınızdaki kişilerin konuşmasını duyamıyorsanız sesi kısın.

 ˎ Kulaklığın cildinizi rahatsız ettiğini hissederseniz kullanmayı derhal bırakın.
 ˎ Pilin içindeki sıvı akıyorsa derhal ürünü kullanmayı bırakın ve yardım almak için teknik destekle 
iletişime geçin. Sıvı giysilerinize, cildinize veya gözlerinize bulaşırsa etkilenen alanı derhal temiz 
suyla yıkayın ve doktorunuza danışın. Pil sıvısı körlüğe neden olabilir

Kullanım ve işletim

 ˎ Yankıya (gürültü) neden olabileceğinden mikrofon açıkken kulaklığı hoparlörlerin  
yanında bırakmayın.

 ˎ İç bileşenlerin zarar görmesine veya yaralanmanıza neden olabileceği için kulaklığı sökmeyin ya 
da içine hiçbir şey sokmayın.

 ˎ Doğru kullanılmaması durumunda bu cihazdaki pil yangın veya kimyasal yanık riski oluşturabilir. 
Sökmeyin, 60°C ’den fazla ısıtmayın veya yakmayın.

 ˎ Benzin/yakıt istasyonları, hastaneler, maden ocakları, potansiyel olarak patlayıcı atmosferler veya 
uçak gibi elektrikli bir cihazın veya radyo ürününün kapalı olması gereken belirli alanlarda tüm 
tabela ve yönergelere uyun.

 ˎ Bisiklete binerken, sürüş yaparken veya tüm dikkatinizi vermeniz gereken başka bir etkinlik 
sırasında kulaklığı kullanmayın. Kullanmanız, kazalara yol açabilir.

 ˎ Kulaklığın içine sıvı veya küçük parçaların girmesine izin vermeyin.
 ˎ Ürüne ıslak ellerle dokunmayın.
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 ˎ Kulaklığı atmayın, düşürmeyin veya güçlü fiziksel darbeye maruz bırakmayın. 
 ˎ Kulaklığın üzerine ağır nesneler koymayın. 
 ˎ Kulaklığın dış yüzeyini uzun süreli olarak kauçuk veya vinil maddelerle temas ettirmeyin.

Temizlik
 ˎ Kulaklığı temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Çözücüler veya diğer kimyasalları 
kullanmayın. Kimyasal işlemden geçirilmiş temizleme bezi ile silmeyin.

Pil
Dikkat! Dahili pilin kullanımı: 

 ˎ Bu ürün Lityum-İyon şarj edilebilir pil içerir.
 ˎ Bu ürünü kullanmadan önce pili kullanma ve şarj etmeye dair tüm talimatları okuyun  
ve talimatlara titizlikle uyun. 

 ˎ Pili kullanırken ekstra özen gösterin. Hatalı kullanım, yangına ve yanmaya sebep olabilir. 
 ˎ Asla pili açma, ezme, ısıtma ya da ateşe atma girişiminde bulunmayın. 
 ˎ Ürün kullanımda olmadığı sırada pili uzun süre şarjda bırakmayın. 
 ˎ Pilleri her zaman yerel yasalar veya gereksinimlere uygun şekilde bertaraf edin.
 ˎ Zarar görmüş veya akan pile dokunmayın.

Pil ömrü ve süresi

 ˎ Pilin sınırlı bir ömrü vardır. Pilin şarjı, pil kullanıldıkça ve eskidikçe yavaş yavaş azalır. Ayrıca pil 
ömrü; depolama yöntemi, kullanım durumu, çevre ve diğer faktörlere göre değişir.

 ˎ Sıcaklık aralığının 10°C ile 30°C olduğu bir ortamda şarj edin. Şarj işlemi diğer ortamlarda daha  
az etkili olabilir.

 ˎ Pil süresi, kullanım koşullarına ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Cihaz kullanılmıyorken

Ürün uzun süre kullanılmadığında, ürünün işlevselliğini koruması için yılda en az bir defa tam şarj 
edilmesi tavsiye edilir.

Depolama koşulları
 ˎ Kullanım, taşıma veya depolama sırasında kulaklığı ve pili çok yüksek veya düşük sıcaklıklara 
maruz bırakmayın.

 ˎ Kulaklığı uzun süre boyunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (yaz aylarında araba 
içinde bırakmak gibi).

 ˎ Kulaklığı, kafa bandı askısından asmayın. Askı bir süre sonra esneyebilir ve kulaklığın kavrayışını 
gevşetebilir.

NOT:

Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve yönergelere uygun olarak kurulmamış 
ve kullanılmamışsa radyo iletişimine zararlı müdahaleye neden olabilir. Ancak söz konusu 
müdahalenin belirli bir kurulumda meydana gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu cihaz, cihazı 



kapatıp açarak saptanabilecek, televizyon ve radyo yayınlarının alınmasına zararlı müdahalede 
bulunursa kullanıcı şu önlemlerden bir ya da birkaçıyla müdahaleyi düzeltmeyi deneyebilir:

 ˋ Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
 ˋ Cihazla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
 ˋ Cihazı alıcının bağlı olduğu prizden farklı bir prize takın.
 ˋ Yardım için satıcıya ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Kablosuz kulaklık, eğlence deneyiminize dinamik ses katar. Kablosuz ürünlerin civardaki başka 
kablosuz aygıtların varlığından etkilenebileceğini lütfen unutmayın. Kablosuz kulaklık ürününüzden 
beklediğiniz performansı alamazsanız, satın aldığınız yere iade etmeden önce lütfen bizimle 
irtibata geçin. Ayrıntılı bilgiler için playstation.com/help adresini ziyaret edin.

Parça adları ve işlevleri
Ön

Arka

Kafa bandı

Kafa bandı askısı

Mikrofonlar (gizli)

Durum göstergesi

CHAT/GAME düğmeleri
MONITOR anahtarı
VOLUME +/- düğmeleri

 (Sessize alma) düğmesi
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Alt

Kablosuz adaptör (CFI-ZWD1)

Kulaklığı kablosuz olarak konsolunuza bağlar.

Başlangıç ayarları

1 Kulaklığı şarj etmek için birlikte verilen USB kablosunu bağlayın. 
 ˎ Kulaklık, kablosuz adaptöre bağlı olmadan şarj olurken, kulaklık üzerindeki durum göstergesi 
turuncu renkte yanıp söner. Tamamen şarj olduğunda durum göstergesi söner.

 ˎ Kulaklık, kablosuz adaptöre bağlı olarak şarj olurken kulaklık üzerindeki durum göstergesi beyaz 
renkte yanar. Tamamen şarj olduktan sonra durum göstergesi bir kez turuncu renkte yanıp söner 
ve ardından hala bağlı olduğunu göstermek için beyaz renkte sabit yanar. 

2 Kablosuz adaptörü PlayStation®5 veya PlayStation®4 konsolunuzdaki bir  
USB bağlantı noktasına bağlayın. 
Adaptör üzerindeki durum göstergesi, kulaklık aranırken beyaz renkte yanıp söner. 

USB Type-C® bağlantı noktası

3,5 mm ses giriş jakı

 (güç) anahtarı

Sıfırlama düğmesi

Durum göstergesi
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3  (güç) anahtarını açık konumuna kaydırın. Kulaklığınız açıldıktan sonra 
kablosuz adaptörü arar. Kulaklık durum göstergesi arama sırasında mavi renkte yanıp 
söner ve bağlantı tamamlandığında sabit beyaz renkte yanar. 

 Sesle de kontrol edebilirsiniz. Kulaklığınız açıldıktan sonra bir bip sesi çıkarır ve adaptörü 
arar. Bağlantı tamamlandıktan sonra başka bir bip sesi duyulur.

 Bağlantı kurulamazsa kulaklık kapanır.   (güç) anahtarını kapalı konumuna kaydırıp 
tekrar açın. Bağlantı hala kurulamıyorsa kulaklığı sıfırlamayı deneyin  
(bkz. “Kulaklığı sıfırlama”).

Kulaklığınızı PlayStation®5 konsolu veya PlayStation®4 
konsolu ile kablosuz olarak kullanma
 ˎ Sistem yazılımınızı daima en yeni sürüme güncelleyin.
 ˎ PS5 konsolunuzda veya PS4 konsolunuzda aynı anda en fazla 2 kablosuz kulaklık kullanabilirsiniz.
 ˎ Kapsama alanının dışına 30 saniyeden daha uzun bir süre çıkarsanız bağlantının kesildiğini 
belirten düşük bir bip sesi duyarsınız. Kapsama alanına geri döndüğünüzde bağlantının tekrar 
kurulduğunu belirten yüksek bir bip sesi duyarsınız.

 ˎ Oyun 3D ses özelliğini destekliyorsa bu kulaklık PS5 konsollarında 3D ses özelliğini destekler.
 ˎ PS4 konsollarına yönelik Kulaklık Eşlik uygulaması bu kulaklığı desteklemez.

Ekran durum göstergeleri

Konsolunuza ilk kez bağlanırken veya ayarları değiştirirken, ekranda durum simgeleri görüntülenir. 

Ses seviyesi

Sessize alındı

Mikrofon açık

Mikrofon sessize alındı

 Pil dolu

Pil orta seviyede

Pil zayıf

Pil boş

Simgeler, kullanılan uyumlu PlayStation® konsoluna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
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Ses seçimi

Mikrofonu sessize alma (  düğmesi)

Kulaklık mikrofonlarını sessize almak için kulaklık üzerindeki sessize alma düğmesine basın.
Sesi açmak için düğmeye tekrar basın. Düğme, turuncu renkte yanıyorsa sessize alma etkindir.

Mikrofon izleme (MONITOR anahtarı)

Mikrofon izleme, kendi sesinizi duymanızı sağlayan bir özelliktir; böylece sesinizin arkadaşlarınıza 
nasıl gittiğini duyabilirsiniz. Mikrofon izlemeyi etkinleştirmek için anahtarı kaydırın.
Bir bip sesi duyacaksınız:

 ˎ Açık: Yüksek sesli bip
 ˎ Kapalı: Düşük sesli bip

Sessize alma etkinken mikrofon izleme kapanır.

Sohbet ve oyun ses dengesi (CHAT/GAME düğmeleri)

Aynı anda hem oyun seslerini hem de sohbet seslerini dinleyebilirsiniz. Sohbet sesi ile oyun sesinin 
karşılıklı ses seviyesini ayarlamak için CHAT/GAME düğmelerini kullanın. Karşılıklı ses seviyesini 
sıfırlamak için CHAT ve GAME düğmelerine aynı anda basın.

Bazı oyunlarda CHAT/GAME işleviyle uyumsuz bir sohbet özelliği bulunabilir.

 ˎ PS5 konsolunuzdaki ses çıkışını değiştirmek için  
Ayarlar  > Ses > Ses Çıkışı > Kulaklığa Çıkış Ver öğesini seçin. 

 ˎ PS4 konsolunuzdaki ses çıkışını değiştirmek için  
Ayarlar  > Cihazlar > Ses Cihazları> Kulaklığa Çıkış Ver öğesini seçin.

Kulaklığınızı PlayStation®VR ile kullanma
Birlikte verilen ses kablosunu kullanarak kulaklığınızı VR gözlüğün stereo kulaklık jakına 
takabilirsiniz. Oyun tarafından destekleniyorsa bu özellik, 3D ses de dahil olmak üzere PS VR 
tarafından işlenen tüm sesleri sunar.

Kulaklığınızı bir USB cihazıyla kablosuz olarak kullanma
Kulaklığınızı uyumlu bilgisayarlar (Windows® veya macOS®) veya USB ses çıkışı olan başka bir 
aygıtla kullanabilirsiniz.
Kablosuz adaptörü uyumlu cihazınızdaki bir USB Type-A bağlantı noktasına takın ve ardından 
kulaklığı açın.
CHAT/GAME özelliği yalnızca kulaklık bir PS5 konsoluna veya PS4 konsoluna bağlı olduğunda 
kullanılabilir.
Kapsama alanının dışına 30 saniyeden daha uzun bir süre çıkarsanız bağlantının kesildiğini 
belirten düşük bir bip sesi duyarsınız. Kapsama alanına geri döndüğünüzde bağlantının tekrar 
kurulduğunu belirten yüksek bir bip sesi duyarsınız. 
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Kulaklığınızı diğer cihazlarla kullanma
Birlikte verilen ses kablosunu (4 iletkenli) kullanarak kulaklığınızı uyumlu cihazların 3,5 mm’lik ses 
jakı girişine takabilirsiniz.
Kulaklık, ses kablosunu kullanırken pasif kulaklık olarak çalışır. Ses kablosunu kullanırken kulaklığı 
kapatın.
Ses kablosunu kullanırken kablosuz bağlantı ve aşağıdaki işlevler devre dışı bırakılır. 

 ˎ Sohbet ve oyun ses dengesi
 ˎ Mikrofonu sessize alma
 ˎ Mikrofon izleme
 ˎ Ses seviyeleri

Uyumlu bir cihazda kulaklık mikrofonlarını kullanmak için birlikte verilen ses kablosunu 
kullanmalısınız. Cihazınız birlikte verilen 4 iletkenli kablo ile uyumlu değilse kulaklığınızın 
mikrofonlarını bu cihazla birlikte kullanamazsınız.

4 iletkenli ses kablosu (birlikte verilir) Yalnızca stereo özellikli ses kablosu  
 (dahil değildir)

 ˎ Mobil cihazlarda 3D ses desteklenmez.
 ˎ Çıkış ses seviyesi bağlanan mobil cihaza göre değişiklik gösterir.
 ˎ Ses düzeyini uygun şekilde ayarlayın.

Kulaklığın şarj edilmesi
Pil bittikten sonra kulaklığı bir PS5 konsolunda veya PS4 konsolunda tamamen şarj etmek yaklaşık 
3,5 saat sürer.
Kulaklığınızın şarj seviyesini öğrenmek için gücü açın ve aynı anda CHAT ile VOLUME– düğmelerine 
basın. Durum göstergesi yanıp söner ve bir bip sesi duyulur.

Pil seviyesi Durum göstergesi Ses göstergesi

Mor, 3 defa yanıp sönme 3 bip sesi

Mor, 2 defa yanıp sönme 2 bip sesi

Mor, 1 defa yanıp sönme 1 bip sesi

Turuncu, hızlı yanıp sönme 1 yüksek bip sesi, 1 düşük bip sesi

Pil seviyesi düşük olduğunda durum göstergesi turuncu renkte yanıp söner ve kulaklık bip sesi 
çıkarır. Birlikte verilen USB kablosunu kullanarak kulaklığı PS5 konsolunuz veya PC gibi desteklenen 
bir USB cihazına bağlayıp pili şarj edin. 
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Kulaklık kablosuz adaptöre bağlı 
değilken şarj etme

Kulaklık kablosuz adaptöre bağlıyken 
şarj etme

Kulaklık üzerindeki durum göstergesi 
turuncu renkte yanıp söner.

Kulaklık üzerindeki durum göstergesi beyaz 
renkte yanar.

Tamamen şarj olduktan sonra kulaklık 
üzerindeki durum göstergesi kapanır.

Tamamen şarj olduktan sonra kulaklık 
üzerindeki durum göstergesi bir kez 
turuncu renkte yanıp söner ve ardından 
hala bağlı olduğunu göstermek için beyaz 
renkte sabit yanar.

 ˎ Kulaklık durum göstergesi turuncu renkte yanıp sönüyorsa ve pil bitmek üzere değilse  
bu durum bir hatanın belirtisi olabilir. Kulaklığınızı sıfırlamanız gerekebilir  
(bkz. “Kulaklığı sıfırlama”).

 ˎ Kapsama alanının dışına çıkarsanız ve kulaklık ile kablosuz adaptörün bağlantısı kesilirse 
kulaklık, pili korumak için beş dakika sonra kapanır. Kulaklığınızı tekrar açmak için  (güç) 
anahtarını kapalı konumuna kaydırıp tekrar açın.

 ˎ Pil seviyesini konsolunuzdan görüntüleyebilirsiniz. Pil düzeyi, PS5 konsolunuzun kontrol 
merkezindeki aksesuar bölümünden görüntülenir.

 ˎ Bir USB bağlantı noktası şarj için yeterli güç sağlamıyorsa kulaklığı farklı bir USB bağlantı 
noktasına bağlayın.

 ˎ Pili 5°C ile 35°C arasındaki ortam sıcaklığında şarj etmeniz önerilir. Diğer ortamlarda şarj 
ederseniz aynı verimi alamayabilirsiniz.

 ˎ Kablosuz kulaklığı uzun süre kullanmayacağınız zaman pilin işlevselliğini koruması için yılda 
en az bir defa tam şarj edilmesi önerilir.

Durum göstergesi ekranı
Kulaklık ve kablosuz adaptördeki durum göstergeleri bağlantı, şarj durumu ve pil seviyesi hakkında 
bilgi verir.

Durum göstergesi (kulaklık)

Durum göstergesi rengi Eylem Açıklama 

Mavi Yanıp sönme Kablosuz adaptör aranıyor

Beyaz Sabit Kablosuz adaptöre bağlandı

Turuncu Titreşimli Kulaklık şarj oluyor (kablosuz adaptöre  
bağlı değil)

Yanıp sönme Kulaklık pili zayıf/boş, kapatılıyor*

* Kulaklık göstergesi turuncu renkte yanıp sönüyorsa ve kulaklık kapanmıyorsa bu durum bir hatanın 
belirtisi olabilir. Kulaklığınızı sıfırlamanız gerekebilir (bkz. “Kulaklığı sıfırlama”). 
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Durum göstergesi (kablosuz adaptör)

Durum göstergesi rengi Eylem Açıklama 

Beyaz İki kez yanıp sönme Kulaklık aranıyor

Yanıp sönme Kulaklık eşleştiriliyor

Sabit Kulaklığa bağlandı

Kulaklığı sıfırlama
Kulaklık yanıt vermezse sıfırlamayı deneyin. 

1 Kulaklığı kapatın.

2 Kablosuz adaptörü konsolunuza veya yeterli güç sağlayabilen başka bir  
USB Type-A bağlantı noktasına bağlayın.

3 Kablosuz adaptörün sıfırla düğmesini çevreleyen deliğe küçük bir iğne veya benzeri 
bir cisim (dahil değildir) sokun ve en az bir saniye basılı tutun.

Sıfırlama düğmesi

4 Kulaklıkta, CHAT düğmesini ve VOLUME+ düğmesini basılı tutun.

5 CHAT düğmesini ve VOLUME+ düğmesini basılı tutarken kulaklığın güç anahtarını 
açık konumuna kaydırın.

Sıfırlama işlemi başarılı olursa kulaklık ve adaptör bağlanır.
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Sınıflama Etiketi
Sınıflama etiketinde belirli model, üretim ve uyumluluk bilgileri yer alır. Bu etiketi sağ kulaklık 
yastığının altında bulabilirsiniz.

Kulaklık yastığını çıkarıp sınıflama etiketine ulaşmak için: 

1 Bir elinizi kullanarak kulaklığı yerinde tutun.

2 Diğer elinizle kulaklık yastığının çerçevesini kavrayın.

3 Kulaklık yastığını dışarı çekin.

Kulaklık yastığını geri yerleştirmek için kulaklık yastığını iç çerçeve ile hizalayın. Ardından  
tık sesi gelinceye kadar çerçevenin üstüne bastırın.
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Sınıflama Etiketi
GUARANTEE
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Teknik Özellikler
Giriş gücü değeri Kablosuz kulaklık 5 V ⎓ 650 mA

Kablosuz adaptör 5 V ⎓ 100 mA

Pil türü Dahili lityum-iyon pil

Pil voltajı 3,65 V ⎓

Pil kapasitesi 1000 mAh

Çalıştırma ortamı sıcaklığı 5°C ile 35°C

Boyutlar (g/y/d) Kablosuz kulaklık 213 × 190 × 91 mm
Kablosuz adaptör 48 x 18 x 8 mm

Ağırlık Kablosuz kulaklık 292 g
Kablosuz adaptör 6 g

İletişim sistemi 2,4 GHz RF

Maksimum iletişim kapsama alanı Yaklaşık 10 m*1

Piller tam şarzlıyken kullanım süresi Orta ses düzeyi*2’de 12 saate kadar

İçindekiler Kablosuz kulaklık (1) 
Kablosuz adaptör (1) 
Ses kablosu 1,2 m (1)
USB Kablosu 1,5 m (1)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (1)
Güvenlik Kılavuzu (1)

*1 Gerçek iletişim kapsama alanı, kulaklıkla kablosuz adaptör arasındaki engeller, elektronik 
cihazlardan (mikrodalga fırın gibi) kaynaklanan manyetik alanlar, statik elektrik, anten 
performansı ve kullanılan işletim sistemi ve yazılım uygulamaları gibi etkenlere bağlı 
olarak değişebilir. Çalıştırma ortamına bağlı olarak yayın alışı kesilebilir.

*2 Gerçek kullanım süresi pilin şarj durumu ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

Tasarım ve teknik veriler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bu ürünün ticari amaçlı kullanılması veya kiralanması yasaktır.
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GARANTİ
Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 12 ay süreyle üretici garantisi kapsamındadır.  
Tüm ayrıntılar için lütfen PlayStation®5 veya PlayStation®4 paketiyle verilen garanti belgesine bakın.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan  
Sony Interactive Entertainment Inc., tarafından ya da adına üretilmiştir +81-3-6748-2111.

Avrupa’ya ithal edilmiş ve 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Birleşik Krallık 
adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Europe Limited tarafından dağıtılmıştır.

Uygunluk Beyanlarını yayınlamak ve hazırlamak için Yetkili Temsilci, Sony Belgium, bijkantoor 
van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belçika’ya gönderilmelidir.

İthalatcı Firma: Sony Eurasia Pazarlama A.Ş., Onur Ofis Park Plaza Saray Mah.  
Ahmet Tevfik İleri Cad. No:10 34768 Ümraniye İstanbul Türkiye +90 216 633 9800.
Çin’de üretilmiştir.

Avrupa ve Türkiye’deki müşteriler için.

  

AEEE Yönetmeliðine Uygundur

Elektrikli ürünlerimizin, pillerimizin veya paketlerimizin üzerinde görülen bu sembol, ilgili 
elektrikli ürünün veya pilin ayrı atık toplama sistemlerine sahip AB’de, Türkiye’de veya diğer 
ülkelerde genel evsel atık olarak atılmaması gerektiğini belirtir. Doğru imha yöntemi için 
lütfen yetkili bir toplama tesisi aracılığıyla yürürlükteki elektrikli ürün/pil atığı yasalarına ve 
gerekliliklerine uygun şekilde atın. Elektrikli ürün ve pil atıkları, aynı türde yeni bir ürün 
almanız koşuluyla mağazalar aracılığıyla ücretsiz imha edilebilir. Ayrıca AB ülkelerindeki 
büyük mağazalar küçük elektronik ürün atıklarını ücretsiz toplayabilir. Lütfen bulunduğunuz 
bölgedeki mağazanın imha etmek istediğiniz ürün için böyle bir hizmet verip vermediğini 
sorun. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli malzemelerin işlenmesi ve 
atılması konusundaki çevre koruma standartlarının geliştirilmesine yardımcı olursunuz. 
Bu sembol pillerde ilave kimyasal sembollerle birlikte kullanılabilir. Eğer pilde %0,004 
oranından fazla kurşun bulunuyorsa kurşun (Pb) için kimyasal sembol görünecektir. 
Güvenlik, performans ve veri güvenilirliği nedenleriyle bu üründe kullanılan pil tamamen 
yerleşik durumdadır. Ürünün ömrü sona erinceye dek pilin değiştirilmesi gerekmez ve 
çıkarılması gerekirse bunu yalnızca deneyimli bir servis personelinin yapması gereklidir.  
Pilin doğru atık grubuna dahil edildiğinden emin olmak için, lütfen bu ürünün atılması 
sırasında elektrikli atıklar için kullanılan yöntemi uygulayın.
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RE Direktifi “Resmi Olmayan Belge” beyanı
Burada, Sony Interactive Entertainment Inc., bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin zorunlu 
şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. 
Daha detaylı bilgi için lütfen şu URL adresine gidin: http://www.compliance.sony.de/
Bu ürünün kablosuz ağ özelliği tarafından kullanılan frekanslar 2,4 GHz aralığındadır.
Kablosuz frekans bandı ve maksimum çıkış gücü: 
– Özel 2,4 GHz: 10 mW’tan az.
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