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EyeToy® USB Camera
PlayStation®Eye
SCEH-00047010571
(for PlayStation®2) SCEH-00448

Αποσύνδεση τηςNotes
κάμερας PlayStation®Eye
Για να αποσυνδέσετε την
κάμερα,
τραβήξτε
απαλά small
το βύσμα
USBwhich,
της κάμερας
από το σύστημα
• This
product
contains
parts,
if removed,
may present a choking
PlayStation®3. Μην τραβάτε
το καλώδιο,
μπορεί USB
να καταστραφεί.
Εάν αφαιρέσετε
• Any μόνο
cleaning
of theδιότι
EyeToy®
Camera should
be doneτην
by an adult, or un
κάμερα κατά ™
τη διάρκειαadult
του παιχνιδιού,
θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της ζωντανής
supervision.
μετάδοσης.
•
Do
not
use
a
moistened
cloth
to
clean
the
EyeToy®
USB
Camera.
If water ge
Βιβλίο οδηγιών
Χρήση της κάμερας PlayStation®Eye
Instruction
Manual
the camera to malfunction.
Συγχαρητήρια που αγοράσατε την κάμερα PlayStation®Eye. Πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα,
Συνιστάται να στέκεστε σε απόσταση 1,5 έως 2,0 μέτρων μακριά από την κάμερα.
Thank
for purchasing
the EyeToy®
Camera
(for
PlayStation
®2). Before
• Do not use benzene, paint thinner, or other chemicals, as these may damage
διαβάστεyou
προσεκτικά
αυτό το βιβλίο
οδηγιών καιUSB
κρατήστε
το για
μελλοντική
αναφορά.
Η κάμεραusing this product,
αυτή είναι σχεδιασμένη
για να χρησιμοποιείται
ηλεκτρονικό
σύστημα ψυχαγωγίας PlayStation®3.
carefully
read this manual
and retain it με
forτοfuture
reference.
USB Camera.
μπλε ένδειξη γωνίας φακού
κόκκινη
ένδειξη γωνίας φακού
This EyeToy® USB Camera is designed for use with the PlayStation®2 computer entertainment
system.
• When using a commercially available cleaning cloth, follow the instructions s
Προειδοποίηση
δείκτης γωνίας φακού

Για την αποφυγή ενδεχόμενης ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, μην εκθέτετε την κάμερα σε βροχή,

φακού
Connecting the EyeToy®επιλογέας
USB γωνίας
Camera

νερό ή υγρασία.
WARNING

To
prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
Προφυλάξεις

Holding the connector for the EyeToy® USB Camera with the USB mark facing

Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας γωνίας φακού είναι περιστραμμένος στην κατάλληλη ρύθμιση.
Ασφάλεια
®2 console.
connector
into either
USB
connector
on the
frontφακού
of theναPlayStation
Περιστρέψτε τον επιλογέα
γωνίας φακού
προς τα
δεξιά
ώστε ο δείκτης
γωνίας
είναι
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας. Ωστόσο, κάθε ηλεκτρική
onένδειξη
the front
of the
camera
shouldευρείας
light up
blue to
indicate that the EyeTo
ευθυγραμμισμένος με(blue)
την μπλε
γωνίας
φακού
για «προβολή
γωνίας».
Εναλλακτικά,
συσκευή, εάν δεν χρησιμοποιείται σωστά, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή
ready
to use.
περιστρέψτε τον επιλογέα
γωνίας
φακού προς τα αριστερά ώστε ο δείκτης γωνίας φακού να είναι
Safety
τραυματισμό. Για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα προκληθούν ατυχήματα κατά τη λειτουργία, βεβαιωθείτε
ευθυγραμμισμένος με την κόκκινη ένδειξη γωνίας φακού για «τυπική προβολή».
This
product has
been designed
ότι ακολουθείτε
τις παρακάτω
οδηγίες.with the highest concern for safety. However, any electrical device, if
•	Να τηρείτε
όλες τιςhas
προειδοποιήσεις,
και τις
οδηγίες.shock or personal injury. To ensure
used
improperly,
the potentialτιςforπροφυλάξεις
causing fire,
electrical
accidentΕάν έχετε
τοποθετήσει την κάμερά σας στο πάτωμα, απλά γείρετε την κάμερα για επιπρόσθετη
You can conn
•	Μην
χρησιμοποιείτε
την κάμερα
εάν these
δεν λειτουργεί
με το συνηθισμένο τρόπο.
ανύψωση ή περιστρέψτε τη βάση κάμερας με τρόπο ώστε να την τοποθετήσετε σε νέα θέση. Οι
free
operation,
be sure
to follow
guidelines.
Εάν η κάμερα
δεν λειτουργεί
κανονικά, καλέστε
τον αριθμό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών
παίκτες με διαφορετικό ύψος θα πρέπει να δίνουν κλίση στη γωνία της κάμερας για επιπρόσθετη EyeToy® USB
••	Observe
all warnings,
precautions
and instructions.
PlayStation®, τον οποίο θα βρείτε:
ευκολία. ΜΗΝ μετακινήσετε ολόκληρη την κάμερα, απλά γείρετέ την απαλά.
console is tur
• Do
not use the device if it functions in an abnormal manner.
– σ ε κάθε βιβλίο οδηγιών διαμόρφωσης λογισμικού του PlayStation®, του PlayStation®2 και του
number ότι το φόντο που έχετε πίσω σας είναι όσο το δυνατόν πιο ακίνητο, διότι η κίνηση στο software func
• If the
device does not function properly, call the appropriate PlayStation® customer serviceΒεβαιωθείτε
PlayStation®3, και
φόντο ενδέχεται να παρεμποδίσει το παιχνίδι. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο για να παίξετε – impaired whi
which
can be μας
found:
– στη δικτυακή
τοποθεσία PlayStation.com
Camera rema
προσέχετε για ράφια, πόρτες, τοίχους, κατοικίδια ζώα και, πάνω απ’ όλα, άλλους ανθρώπους.
– within every PlayStation® and PlayStation®2 format software manual; and

Precautions

χειρισμός
της κάμερας PlayStation®Eye
–Χρήση
on ourκαι
website
www.playstation.com

• Μην εκθέτετε την κάμερα σε υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλη υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως (πρέπει

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το χαρακτηριστικό συνομιλίας με φωνή/βίντεο της κάμερας

PlayStation®Eye, παρακαλείστε να ανατρέξετε στον οδηγό χρήσης λογισμικού του συστήματος
να λειτουργεί
σε περιβάλλον με θερμοκρασία από 5°C έως 35°C).
Use
and handling
Disconnecting
the EyeToy® USB Camera
PlayStation®3 στη δικτυακή
τοποθεσία PlayStation.com
Μηνnot
αφήνετε
υγράthe
ή σωματίδια
εισχωρούν
στηνtoκάμερα.
••	Do
expose
EyeToy®ναUSB
Camera
high temperatures, high humidity or direct sunlight
To disconnect the EyeToy® USB Camera, pull it out by the connector. Do not p
•	(operate
Μην τοποθετείτε
αντικείμενα
πάνωtemperatures
στην κάμερα. range between 5 °C – 35 °C).
Αντιμετώπιση προβλημάτων
in an βαριά
environment
where
this may damage it.
Μηνnot
αποσυναρμολογείτε
ούτε
να τροποποιείτε
την κάμερα.
••	Do
allow liquid or ποτέ
small
particles
to get into
the EyeToy® USB Camera.
Η κάμερα PlayStation®Eye δεν αναγνωρίζει τις κινήσεις σας.
•	Μην στρίβετε το καλώδιο ούτε να το τραβάτε δυνατά.
Removal of the EyeToy® USB Camera during play will result in termination of t
• Do not put heavy objects on the EyeToy® USB Camera.
–	Ενδέχεται να έχετε πρόβλημα με το φωτισμό στο δωμάτιό σας.
•	Μην ρίχνετε κάτω την κάμερα και μην την καταστρέφετε με οποιονδήποτε τρόπο.
–	Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν φώτα που τρεμοπαίζουν και ότι φωτίζεστε ομοιόμορφα από μπροστά.
••	Never
disassemble
or modify
USB Camera.
Μην αγγίζετε
τα μεταλλικά
μέρη καιthe
μηνEyeToy®
εισάγετε αντικείμενα
στο βύσμα USB της κάμερας
–	Αποφύγετε τη χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης και λάμπες φθορισμού, εάν είναι δυνατό,
• Do
not twist
the cable or pull it forcibly.
PlayStation
®Eye.
Using the EyeToy® USB Camera
και ανάψτε οποιαδήποτε διαθέσιμα επιπρόσθετα φώτα.
••	Do
throw orή χρησιμοποιείτε
drop the EyeToy®
USBπάνω
Camera,
or subject
it to strong physical shock.
Μηνnot
τοποθετείτε
την κάμερα
σε ασταθή
επιφάνεια.
The usage
and function
of the
EyeToy®
USB Camera may vary depending on t
Βεβαιωθείτε
ότι the
έχετεmetal
αρκετόparts
χώροor
γιαinsert
να παίξετε.
••	Do
not touch
foreign objects into the connector for the
Τα κουμπιά στην οθόνη
ενεργοποιούνται
χωρίς
τη δική
σας παρέμβαση.
theκίνηση
appropriate
–	Ενδέχεται να υπάρχει
στο φόντοsoftware
πίσω σας.manual for details.
EyeToy® USBτης
Camera.
Καθαρισμός
κάμερας PlayStation®Eye
–	Βεβαιωθείτε ότι το φόντο που έχετε πίσω σας είναι όσο το δυνατόν πιο ακίνητο.
•Ενδέχεται
Do not να
place,
or use, σκόνη
the EyeToy®
Camera
on εκτεταμένο
an unstable
surface.
συγκεντρωθεί
πάνω στηνUSB
κάμερα
μετά από
χρονικό
διάστημα.
–	Εάν υπάρχει παράθυρο στο φόντο, θα ήταν καλύτερα να κλείσετε τις κουρτίνες και να
•• Make
sure youτην
have
enough
room toτην
play.
Πριν καθαρίσετε
κάμερα,
αποσυνδέστε
από το σύστημα PlayStation®3 για ασφάλεια.
•	Σκουπίστε την επιφάνεια της κάμερας με μαλακό, στεγνό πανί.

χρησιμοποιήσετε τεχνητό φωτισμό.

Cleaning the EyeToy® USB Camera
•	Χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα για να απομακρύνετε τη σκόνη που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
Η εικόνα σας στην οθόνη εμφανίζεται πολύ φωτεινή ή πολύ σκοτεινή.
After using the EyeToy® USB Camera for an extended period of time, you may find that dust has
–	Ο φωτισμός του δωματίου δεν είναι κατάλληλος.
Παρατηρήσεις
collected
on the unit.
–	Εάν η εικόνα σας στην οθόνη φαίνεται πολύ σκοτεινή, ανάψτε όλα τα φώτα που υπάρχουν στο
Αυτό το προϊόν
περιέχει
μικρά μέρη,USB
τα οποία,
εάν αφαιρεθούν,
να προκαλέσουν
•• Before
cleaning
the EyeToy®
Camera,
be sure toενδέχεται
disconnect
it from theπνιγμό
PlayStation®2 δωμάτιο και στρέψτε τα επάνω σας.
σε μικρά παιδιά.
console
for safety.
–	Εάν η εικόνα σας στην οθόνη φαίνεται πολύ φωτεινή, κλείστε τις κουρτίνες και χρησιμοποιήστε
Ο καθαρισμός της κάμερας πρέπει να εκτελείται από κάποιον ενήλικο ή κάτω από την αυστηρή
τεχνητό φωτισμό.
••	Wipe
off the surface of the EyeToy® USB Camera with a soft, dry cloth.
επίβλεψη ενηλίκου.
••	Use
air pressure to clean off any dust that has collected on the lens.
Δεν μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας στην οθόνη.
Μην χρησιμοποιείται υγρό πανί για να καθαρίσετε την κάμερα. Εάν εισχωρήσει νερό στο εσωτερικό,
ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της κάμερας.
•	Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό βαφής ή άλλα χημικά,
διότι μπορεί να καταστρέψουν την κάμερα.
•	Όταν χρησιμοποιείτε πανί καθαρισμό που διατίθεται στο
εμπόριο, να ακολουθείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

Σύνδεση της κάμερας PlayStation®Eye

Εισαγάγετε σταθερά το βύσμα USB της κάμερας σε ένα από τα
βύσματα USB στην πρόσοψη του συστήματος PlayStation®3. Η
μπλε ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας στο εμπρός μέρος της
κάμερας θα πρέπει να ανάψει υποδεικνύοντας ότι η κάμερα είναι
πλέον έτοιμη για χρήση.

Caméra USB EyeToy®
(pour PlayStation®2) SCEH-0004

Mode d'emploi

Positionin
Camera
Place the E
top of, or i
television a
1.0 metres

–	Δεν έχετε συνδέσει στην πρίζα την κάμερα.
–	Δεν έχετε τοποθετήσει σωστά την κάμερα.

Περιβάλλον χρήσης
Βύσμα
Κατανάλωση ρεύματος
Διαστάσεις (κατά προσέγγιση)
USB 2.0
USB
DC5V, μέγ. 500mA
84 x 67 x 57mm
Βάρος (κατά προσέγγιση)
Μήκος καλωδίου (κατά προσέγγιση)
Θερμοκρασία λειτουργίας
173g		
2 μέτρα
5°C έως 35°C
Εικόνα βίντεο
Μορφή βίντεο
Κεφαλή φακού
640 x 480 pixel
Ασυμπίεστο ή JPEG
2,1 fStop, παραμόρφωση <1%, σταθερή εστίαση (25cm έως ∞ σε 75º FOV)
Remarques
Οπτικό πεδίο (FOV)
Ρυθμός πλαισίων

CeFOVproduit
Φακός μεγέθυνσης 56º έως•75º

contient
éléments qui, s'ils se détachent, présentent un
640 x de
480petits
στα 60 πλαίσια/δευτερόλεπτο

jeunes enfants. 320 x 240 στα 120 πλαίσια/δευτερόλεπτο
		
Ο σχεδιασμός και™
οι προδιαγραφές
σε αλλαγές
χωρίς
προηγούμενη
ειδοποίηση.
• Leυπόκεινται
nettoyage
de la
caméra
USB
EyeToy®

doit être effectué par un adulte, ou

©2010 Sony Computer Entertainment Europe.
constante
d'un
adulte.
trademarks
of Sony
Computer Entertainment Inc. All rights reserved.
“2” and “PlayStation” are registered

Nous vous remercions d'avoir acheté la caméra USB EyeToy® (pour PlayStation®2). Avant de l'utiliser,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Conservez-le au cas où vous auriez besoin de vous y

• Ne nettoyez pas la caméra USB EyeToy® à l'aide d'un chiffon humide. Si de
la caméra risque de mal fonctionner.
• N'utilisez pas de benzène, de diluant ou autres produits chimiques risquant d

