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Застережні заходи
Перед використанням уважно прочитайте прикладені документи та інформацію  
на упаковці. Зберігайте всю документацію для подальшого використання.

Докладніші інструкції щодо використання цього продукту можна знайти на сторінці 
playstation.com/help

Безпека

 ˎ Дотримуйтесь усіх попереджень, застережень та інструкцій.

 ˎ Зберігайте продукт у недосяжному для маленьких дітей місці. Маленькі діти можуть 
проковтнути дрібні деталі або можуть обмотатись кабелем, що може призвести до 
травми, нещасного випадку або несправності.

 ˎ Цей виріб містить магніти, які можуть перешкоджати роботі кардіостимуляторів, 
дефібриляторів, програмованих шунтувальних клапанів та інших медичних приладів. 
Не кладіть цей виріб поблизу таких медичних приладів або осіб, що їх 
використовують. Якщо ви користуєтесь будь-яким із зазначених вище приладів, 
проконсультуйтесь з лікарем перш ніж застосовувати цей виріб.

 ˎ Якщо під час використання безпроводової гарнітури ви відчуваєте втому, 
дискомфорт чи головний біль, негайно припиніть користування системою. Якщо цей 
стан не минає, зверніться до лікаря.

 ˎ Уникайте тривалого користування безпроводовою гарнітурою. Робіть перерви через 
приблизно кожні 15 хвилин.

 ˎ Якщо використовувати гарнітуру на високій гучності, можна безповоротно втратити 
слух. Встановлюйте безпечний рівень гучності. З часом може з’явитися звичка,  
і гучний звук може здаватися нормальним, але насправді це може завдавати шкоду 
слуху. Якщо у вухах чутно дзвін, а мовлення здається приглушеним, припиніть 
прослуховування та перевірте слух у лікаря. Що гучніший звук, то швидше він може 
вплинути на слух. Щоб захистити слух, дотримуйтеся наведених нижче порад.

 ˋНе використовуйте гарнітуру на високій гучності протягом тривалого часу.
 ˋНе підвищуйте гучність, щоб перекрити шум оточення.
 ˋЗнижуйте гучність, якщо не чуєте людей навколо себе.

 ˎ Якщо здається, що гарнітура подразнює шкіру, негайно припиніть використовувати її.

 ˎ Якщо з батареї витече внутрішня рідина, негайно припиніть користуватись виробом 
і зверніться по допомогу у службу технічної підтримки. Якщо ця рідина потрапила на 
ваш одяг, шкіру або в очі, негайно промийте їх чистою водою та зверніться до лікаря. 
При потраплянні в очі рідина акумулятора може спричинити сліпоту.
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Використання та догляд

 ˎ Не залишайте гарнітуру біля динаміків, коли ввімкнено мікрофони, оскільки через 
це може виникати фоновий звук (акустичний шум).

 ˎ Не розбирайте гарнітуру та не вставляйте в неї жодні предмети, оскільки це може 
призвести до пошкодження внутрішніх компонентів або травмування.

 ˎ Акумулятор, який використовується в цьому пристрої, може призвести до пожежі або 
хімічних опіків, якщо з ним поводитися неправильно. Не розбирайте,  
не нагрівайте до температури понад 60 °C і не підпалюйте його.

 ˎ Дотримуйтеся всіх позначок та інструкцій, які вимагають вимикати електричні або 
радіопристрої в певних місцях, зокрема на автозаправних станціях, у лікарнях, місцях 
проведення вибухових робіт, вибухонебезпечних середовищах або в літаках.

 ˎ Не використовуйте гарнітуру під час їзди на велосипеді, за кермом або виконуючи 
будь-які інші дії, що вимагають максимальної уваги. Недотримання цієї рекомендації 
може призвести до нещасного випадку.

 ˎ Бережіть гарнітуру від потрапляння всередину рідини або дрібних часток.
 ˎ Не торкайтесь виробу вологими руками.
 ˎ Не кидайте та не впускайте гарнітуру, а також не піддавайте її сильним механічним ударам.
 ˎ Не кладіть важкі предмети на гарнітуру.
 ˎ Уникайте тривалого контакту зовнішньої частини гарнітури з матеріалами з гуми або вінілу.
 ˎ Транспортування повинно виконуватися в оригінальній упаковці виробника.

Очистка
 ˎ Для чищення гарнітури використовуйте м’яку суху ганчірку. Не використовуйте 
розчинники або інші хімічні речовини. Не використовуйте для чищення поверхні 
тканину, оброблену хімічними засобами.

Батарея

Увага! Використання вбудованої батареї.

 ˎ До складу цього пристрою входить літій-іонна батарея.
 ˎ Перед використанням пристрою прочитайте всі інструкції з користування  
та заряджання батареї та точно виконуйте їх. 

 ˎ Користуйтеся батареєю обережно. Неналежне використання може призвести  
до пожежі чи опіків. 

 ˎ У жодному разі не намагайтеся розбирати, роздавлювати, нагрівати  
чи підпалювати батарею. 

 ˎ Не залишайте батарею підключеною до зарядного пристрою на тривалий час, коли 
пристрій не використовується. 

 ˎ Утилізуйте використані батареї згідно з місцевим законодавством та чинними нормами
 ˎ Не використовуйте батареї з ознаками пошкоджень або витоку.



Термін служби та тривалість роботи батареї

 ˎ Батарея має обмежений термін служби. За умови постійного використання батареї 
тривалість її заряджання поступово зменшується. Термін служби батареї також 
залежить від способу зберігання, умов використання, навколишнього середовища 
та інших чинників.

 ˎ Заряджайте пристрій при температурі довкілля від 10°C до 30°C. За інших умов 
ефективність заряджання може бути меншою.

 ˎ Тривалість роботи батареї може коливатися в залежності від умов використання  
та навколишніх чинників.

Рекомендація щодо зберігання

Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, рекомендовано повністю 
заряджати його щонайменше раз на рік, щоб зберегти його функціональні можливості.

Умови зберігання
 ˎ Не піддавайте гарнітуру та батарею впливу надто високої чи низької температури під 
час використання, транспортування або зберігання.

 ˎ Не залишайте її на тривалий час під прямим сонячним промінням (наприклад,  
у салоні автомобіля в спекотний день).

 ˎ Не підвішуйте гарнітуру за ремінець оголів’я. З часом ремінець може розтягнутися  
не щільно прилягатиме до голови.

 ˎ Продукцію слід зберігати в оригінальній упаковці в темному, сухому, чистому, добре 
провітрюваному місці, далеко від кислот і лугів.

ПРИМІТКА

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, 
а в разі встановлення й використання без дотримання інструкцій може створювати 
перешкоди для радіозв’язку. Однак немає жодної гарантії, що такі перешкоди не 
виникнуть у певних місцях. Якщо це обладнання створює перешкоди для радіо- 
або телесигналу, які можна виявити шляхом увімкнення й вимкнення обладнання, 
спробуйте усунути перешкоди, скориставшись наведеними нижче порадами.

 ˋ Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
 ˋ Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
 ˋ Підключіть обладнання та приймач до різних розеток.
 ˋ Проконсультуйтеся з продавцем або досвідченим спеціалістом із радіо-  
та телетехніки.

Безпроводова гарнітура додає динаміки звуку в розвагах. Зауважте, що на роботу 
безпроводових пристроїв може впливати наявність інших безпроводових пристроїв 
поблизу. Якщо безпроводова гарнітура працює неналежним чином, зверніться до нас, 
перш ніж повертати її продавцю. Більш докладно читайте на веб-сторінці 
playstation.com/help
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Назви компонентів та їхні функції

Вид спереду

Вид ззаду

Вид знизу

Оголів’я

Ремінець оголів’я

Мікрофони (сховані)

Індикатор стану

Кнопки CHAT/GAME
Перемикач MONITOR

Кнопка (заглушення)

Порт USB Type-C®

Вхідний аудіороз’єм 3,5 мм

Перемикач (живлення) 

Кнопки VOLUME +/-
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Безпроводовий адаптер (CFI-ZWD1)

Під’єднайте гарнітуру до консолі у безпроводовому режимі.

Початкове налаштування

1 Під’єднайте кабель USB, що входить до комплекту, щоб зарядити гарнітуру. 
 ˎ Якщо гарнітура не під’єднана до безпроводового адаптера, то під час заряджання 
індикатор стану на гарнітурі блимає помаранчевим. Коли гарнітура повністю 
зарядиться, індикатор стану вимкнеться.

 ˎ Якщо гарнітура під’єднана до безпроводового адаптера, то під час заряджання 
індикатор стану на гарнітурі світиться білим. Коли гарнітура повністю зарядиться, 
індикатор стану один раз блимне помаранчевим, після чого почне світитися білим 
для нагадування, що гарнітуру все ще під’єднано.

2 Під’єднайте безпроводовий адаптер до порту USB на консолі 
PlayStation®5 або PlayStation®4.
Поки виконується пошук гарнітури, індикатор стану на адаптері блимає білим. 

3 Посуньте перемикач  (живлення) в положення ввімкнення. 
Після ввімкнення гарнітура запускає пошук безпроводового адаптера. Під час 
пошуку індикатор стану гарнітури блимає блакитним, а після встановлення 
з’єднання починає світитися білим. 

 Перевірити, чи встановлено з’єднання, можна також за наявністю звуку. 
Після ввімкнення гарнітура видає звуковий сигнал і запускає пошук адаптера. 
Після встановлення з’єднання знову лунає звуковий сигнал. 

 Якщо з’єднання не вдається встановити, гарнітура вимикається. Посуньте 
перемикач  (живлення) в положення вимкнення, а тоді знову в положення 
ввімкнення. Якщо й після цього з’єднання не встановиться, спробуйте скинути 
налаштування гарнітури (див. розділ «Скидання налаштувань гарнітури»).

Кнопка скидання

Індикатор стану
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Використання гарнітури з консоллю PlayStation®5 
або консоллю PlayStation®4 у безпроводовому режимі
 ˎ Завжди оновлюйте системне програмне забезпечення до найновішої версії.
 ˎ На консолі PS5 або на консолі PS4 можна використовувати до 2 безпроводових 
гарнітур одночасно.

 ˎ Якщо гарнітура перебуватиме поза діапазоном дії з’єднання більше 30 секунд, 
пролунає низький звуковий сигнал, який повідомляє про втрату з’єднання. При 
поверненні в межі діапазону дії з’єднання, пролунає високий звуковий сигнал, який 
повідомить про відновлення з’єднання.

 ˎ Ця гарнітура підтримує 3D аудіо на консолях PS5, якщо 3D аудіо підтримується грою.
 ˎ Ця гарнітура не підтримує Headset Companion app (Допоміжна програма для 
гарнітури) на консоли PS4.

Екранний індикатор стану

Під час першого під’єднання до консолі або під час зміни налаштувань на екрані 
з’являються індикатори стану.

Рівень гучності

Звук вимкнено

Мікрофон увімкнено

Мікрофон вимкнено

 Батарея повністю заряджена

Батарея заряджена наполовину

Батарея розряджається

Батарея повністю розряджена

Індикатори можуть різнитися залежно від використовуваної моделі консолі PlayStation®.
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Вибір режиму аудіо

Заглушення мікрофона (кнопка  )

Щоб заглушити мікрофони гарнітури, натисніть на гарнітурі кнопку заглушення.
Щоб скасувати заглушення, ще раз натисніть цю кнопку. Заглушення активоване, 
коли кнопка світиться помаранчевим.

Моніторинг мікрофона (перемикач MONITOR)

Моніторинг мікрофона – це функція, яка дозволяє прослухати власний голос, щоб 
знати, як його чують інші учасники гри. Посуньте перемикач, щоб увімкнути 
моніторинг мікрофона.
Пролунає звуковий сигнал:

 ˎ Увімкнено: високий звуковий сигнал
 ˎ Вимкнено: низький звуковий сигнал 

Коли ввімкнено заглушення, моніторинг мікрофона недоступний. 

Баланс гучності чату та гри (кнопки СHAT/GAME)

Ви можете одночасно чути звуки гри та спілкування в чаті. За допомогою кнопок СHAT/
GAME можна відрегулювати гучність спілкування в чаті відносно гучності звуків гри. 
Для скидання параметрів відносної гучності одночасно натисніть кнопки СHAT і GAME.
Деякі ігри пропонують функцію голосового чату, яка несумісна з функцією CHAT/GAME.

 ˎ Щоб змінити джерело вихідного сигналу на консолі PS5, виберіть   
Settings (Параметри)  > Sound (Звук) > Audio Output (Вихідний сигнал) > 
Output to Headphones (Вихід на гарнітуру).

 ˎ Щоб змінити джерело вихідного сигналу на консолі PS4, виберіть  
Settings (Параметри)  > Devices (Пристрої) > Audio Devices (Аудіопристрої) > 
Output to Headphones (Вихід на гарнітуру).

Використання гарнітури з PlayStation®VR
За допомогою аудіокабелю, який входить до комплекту, під’єднайте гарнітуру до 
роз’єму для стереонавушників на гарнітурі VR. Це забезпечує обробку гарнітурою 
PS VR усіх аудіосигналів, зокрема 3D аудіо, якщо ці сигнали підтримуються грою.

Використання гарнітури із пристроєм USB 
у безпроводовому режимі

Гарнітуру можна використовувати із сумісними комп’ютерами (Windows® або macOS®) 
або іншими пристроями, які підтримують передачу вихідного аудіосигналу через USB.
Вставте безпроводовий адаптер у порт USB Type-A на сумісному пристрої, а тоді 
ввімкніть гарнітуру.
Функцію CHAT/GAME можна використовувати лише якщо гарнітуру під’єднано до 
консолі PS5 або консолі PS4.
Якщо гарнітура перебуватиме поза діапазоном дії з’єднання більше 30 секунд, 
пролунає низький звуковий сигнал, який повідомляє про втрату з’єднання. При 
поверненні в межі діапазону дії з’єднання, пролунає високий звуковий сигнал, який 
повідомить про відновлення з’єднання.
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Використання гарнітури з іншими пристроями
За допомогою аудіокабелю (4-жильного), який входить до комплекту, гарнітуру можна 
під’єднувати до аудіороз’єму 3,5 мм на сумісних пристроях.
У разі використання аудіокабелю гарнітура функціонує в пасивному режимі. 
Вимикайте гарнітуру, якщо використовується аудіокабель.
Безпроводове з’єднання і відповідні функції недоступні при використанні аудіокабелю.

 ˎ Баланс гучності голосового чату і гри 
 ˎ Вимкнення мікрофона 
 ˎ Моніторинг мікрофона
 ˎ Рівень гучності

Щоб використовувати мікрофони гарнітури на сумісному пристрої, необхідно 
встановити з’єднання за допомогою аудіокабелю, який входить до комплекту. Якщо 
пристрій несумісний із 4-жильним кабелем, який входить до комплекту, ви не зможете 
використовувати на цьому пристрої мікрофони гарнітури.

 ˎ На мобільних пристроях 3D аудіо не підтримується.
 ˎ Вихідна гучність може різнитися залежно від під’єднаного мобільного пристрою.
Відрегулюйте гучність належним чином.

Заряджання гарнітури
Коли батарея повністю розряджена, повне заряджання гарнітури на консолі PS5 або 
консолі PS4 займає приблизно 3,5 години.
Щоб визначити рівень заряду гарнітури, увімкніть гарнітуру і одночасно натисніть 
кнопки СHAT і VOLUME–. Індикатор стану почне блимати і пролунає звуковий сигнал.

Рівень заряду батареї Індикатор стану Звуковий індикатор

3 блимання фіолетовим 3 звукові сигнали

2 блимання фіолетовим 2 звукові сигнали

1 блимання фіолетовим 1 звуковий сигнал

Швидке миготіння 
помаранчевим

1 високий звуковий сигнал, 
1 низький звуковий сигнал

Коли заряд батареї вичерпується, індикатор стану блимає помаранчевим і гарнітура 
видає звукові сигнали.
Щоб зарядити батарею, під’єднайте гарнітуру до підтримуваного USB-пристрою, такого 
як консоль PS5 або ПК за допомогою кабелю USB.

4-жильний аудіокабель
(входить до комплекту)

Аудіокабель для стереосигналу
(не входить до комплекту)
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Заряджання гарнітури, не під’єднаної 
до безпроводового адаптера

Заряджання гарнітури, під’єднаної 
до безпроводового адаптера

Індикатор стану на гарнітурі блимає 
помаранчевим.

Індикатор стану на гарнітурі 
світиться білим.

Коли гарнітура повністю заряджена, 
індикатор стану на гарнітурі 
вимикається.

Коли гарнітура повністю зарядиться, 
індикатор стану на гарнітурі один раз 
блимне помаранчевим, після чого почне 
світитися білим для нагадування, що 
гарнітуру все ще під’єднано.

 ˎ Якщо індикатор стану гарнітури блимає помаранчевим, але батарея не розряджена, 
це може свідчити про виникнення помилки. Імовірно, вам доведеться скидати 
налаштування гарнітури (див. розділ «Скидання налаштувань гарнітури»).

 ˎ Якщо гарнітура перебуватиме поза діапазоном дії з’єднання і від’єднається від 
безпроводового адаптера, то через п’ять хвилин вона вимкнеться з метою економії 
заряду батареї. Щоб гарнітура вийшла з режиму сну, встановіть перемикач   
(живлення) в положення вимкнення, а тоді знову в положення ввімкнення.

 ˎ Рівень заряду батареї відображається на консолі. Рівень заряду батареї 
відображається в розділі «Аксесуари» в центрі керування на консолі PS5.

 ˎ Якщо порт USB недостатньо потужний для заряджання, під’єднайте гарнітуру 
до іншого порту USB.

 ˎ Рекомендовано заряджати батарею за температури середовища від 5 °C до 35 °C. 
Заряджання за інших температурних умов може бути менш ефективним.

 ˎ Якщо ви не плануєте користуватися безпроводовою гарнітурою впродовж тривалого 
часу, рекомендовано повністю її заряджати принаймні раз на рік, щоб зберегти 
функціональні можливості батареї.

Екран індикатора стану
Індикатори стану на гарнітурі та безпроводовому адаптеріповідомляють про стан 
з’єднання і заряджання, а також про рівень заряду батареї.

Індикатор стану (гарнітура)

Колір індикатора стану Дія Опис

Блакитний Блимає Пошук безпроводового адаптера

Білий Світиться Встановлено з’єднання з безпроводовим 
адаптером

Помаранчевий
Миготить Заряджання гарнітури (не під’єднаної 

до безпроводового адаптера)

Блимає Батарея гарнітури розряджається/
розряджена, вимикається*

* Якщо індикатор гарнітури блимає помаранчевим, але гарнітура не вимикається, це може свідчити 
про виникнення помилки. Імовірно, вам доведеться скидати налаштування гарнітури 
(див. розділ «Скидання налаштувань гарнітури»).
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Індикатор стану (безпроводовий адаптер)

Колір індикатора стану Дія Опис

Білий

Блимає двічі Пошук гарнітури

Блимає Сполучення з гарнітурою

Постійно горить Під’єднано до гарнітури

Скидання налаштувань гарнітури
Якщо гарнітура не відповідає, спробуйте виконати процедуру скидання. 

1 Вимкніть гарнітуру.

2 Під’єднайте безпроводовий адаптер до консолі або іншого пристрою 
з портом USB Type-A.

3 Вставте невелику шпильку чи щось схоже (не додається до комплекту) в отвір 
коло кнопки скидання на бездротовому адаптері; натиснувши, потримайте 
шпильку принаймні одну секунду.

Кнопка скидання

4 На гарнітурі натисніть і утримуйте кнопку СHAT і кнопку VOLUME+.

5 Утримуючи кнопку СHAT і кнопку VOLUME+, посуньте перемикач живлення 
гарнітури в положення ввімкнення.

Якщо скидання буде виконано успішно, гарнітура і адаптер встановлять з’єднання.
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Інформаційна наліпка
На інформаційній наліпці наведено відомості про модель, виробника та відповідність 
стандартам. Вона знаходиться під амбушуром правого навушника.

Щоб зняти амбушур і подивитись інформаційну наліпку, виконайте наведені далі дії.

1 Однією рукою тримайте гарнітуру.

2 Другою рукою візьміться за рамку амбушура.

3 Зніміть амбушур.

Щоб установити амбушур на місце, зіставте його з внутрішньою рамкою. Притискайте 
амбушур до рамки, щоб він защипнувся.

VO
LU

M
E

VVS

VO
LU

ME

VVS

V
O

L
U

M
E

Інформаційна наліпка
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Технічні характеристики

Номінальна вхідна напруга Безпроводова гарнітура 5 В ⎓ 650 мА
Безпроводовий адаптер 5 В ⎓ 100 мА

Тип батареї Вбудована літій-іонна батарея

Напруга батареї 3,65 В ⎓

Ємність акумулятора 1000 мАг

Робоча температура Від 5°C до 35°C

Габаритні розміри (ш/в/г) Безпроводова гарнітура 213 × 190 × 91 мм
Безпроводовий адаптер 48 x 18 x 8  мм

Вага Безпроводова гарнітура 292 г
Безпроводовий адаптер. 6 г 

Система зв’язку Частота радіосигналу: 2,4 ГГц

Максимальна дальність зв’язку Прибл. 10 м*1

Час автономної роботи за повного 
заряду

До 12 годин на середньому рівні гучності*2

Комплект постачання Безпроводова гарнітура (1)
Безпроводовий адаптер (1) 
Аудіокабель 1,2 м (1) 
Кабель USB 1,5 м (1)
Коротка інструкція (1)
Посібник з безпеки та підтримки (1)

*1 Фактична дальність зв’язку може різнитися залежно від таких факторів: перешкоди між 
гарнітурою та безпроводовим адаптером, магнітні поля, створювані електронними 
приладами (наприклад, мікрохвильовою піччю), статична електрика, технічні 
характеристики антени та операційна система й програми, що використовуються. 
Приймання може перериватися – це залежить від умов експлуатації.

*2 Фактичний час автономної роботи може різнитися залежно від заряду акумулятора 
та температури навколишнього середовища.

Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього 
повідомлення.

Використання цього виробу з комерційною метою та прокат забороняються.



ГАРАНТІЯ
На цей виріб надається гарантія виробника на 12 місяців від дати придбання. 
Докладну інформацію дивіться в гарантії, яка додається в комплекті до консолі 
PlayStation®5 або PlayStation®4. 

Виробник: Соні Інтеректів Ентертейнмент Інк., 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія.

Дата виготовлення зазначена на упаковці або етикетці виробу після позначки  
“P/D” у наступному форматі: P/D: MM.YYYY, де MM – місяць, YYYY – рік виготовлення.

Вироблено у Китаї.

Уповноважений представник виробника в Україні з питань відповідності вимогам 
технічних регламентів: ТОВ «Соні Україна», вул. Іллінська, 8, м.Київ, 04070, Україна.

Справжнім Соні Інтеректів Ентертейнмент Інк. заявляє, що тип радіообладнання 
безпроводова гарнітура CFI-ZWH1 та безпроводовий адаптер CFI-ZWD1 відповідає 
Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність 
доступний на веб-сайті за такою адресою:  
http://www.compliance.sony.ua/.

Стандарт зв’язку 
(мережі, інтерфейсу 
передавання даних)

Смуга радіочастот, 
в якій працює 

(передавання/приймання)

Максимальна потужність 
випромінювання у зазначених 

смугах радіочастот

Широкосмуговий 
радіодоступ

(неспеціалізований 
пристрій короткого 

радіусу дії) 

2405,35-2477,35 МГц < 10 мВт

Утилізуйте продукт відповідно до місцевого законодавства про переробку 
електричного та електронного обладнання. 

Продажі повинні проводитися відповідно до вимог чинного законодавства.
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