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Κάμερα HD
Εγχειρίδιο χρήσης



2

EL

Πριν από τη χρήση
 ˎ Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τα 
υπόλοιπα εγχειρίδια που αφορούν το συμβατό υλικό. 
Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

 ˎ Να ενημερώνετε πάντα το λογισμικό συστήματος του 
PlayStation®5 σας στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Προφυλάξεις
Ασφάλεια

Τραυματισμοί μικρών παιδιών
Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα μικρά 
παιδιά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν 
προκαλώντας δυσλειτουργία, να καταπιούν μικρά μέρη, 
να τυλίξουν τα καλώδια γύρω τους ή να τραυματιστούν 
ή να τραυματίσουν άλλους κατά λάθος.

Χρήση και χειρισμός

 ˎ Μην επιτρέπετε την είσοδο υγρών ή 
μικροαντικειμένων στο προϊόν. 

 ˎ Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
 ˎ Μην αγγίζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια  
ηλεκτρικής καταιγίδας.

 ˎ Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και μην το εκθέτετε  
σε ισχυρή φυσική δόνηση.

 ˎ Μην στηρίζεστε ή τοποθετείτε αντικείμενα επάνω  
στο προϊόν.

 ˎ Μην αγγίζετε το εσωτερικό της υποδοχής και μην 
εισάγετε ξένα αντικείμενα.
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 ˎ Μην αφήνετε άλλα μεταλλικά στοιχεία να έρχονται  
σε επαφή με τις υποδοχές.

 ˎ Αν υπάρχει σκόνη ή ξένα αντικείμενα στα βύσματα, 
αφαιρέστε τα με ένα στεγνό πανί πριν τη σύνδεση.

 ˎ Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε  
το προϊόν.

 ˎ Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση του προϊόντος. 
Κάντε 15 λεπτά διάλειμμα για κάθε ώρα παιχνιδιού.

Καθαρισμός
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε 
τυχόν φθορές και αποχρωματισμό των εξωτερικών 
επιφανειών του προϊόντος.

 ˎ Σκουπίζετε με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
 ˎ Μην εφαρμόζετε εντομοκτόνα ή άλλες πτητικές ουσίες.
 ˎ Μην τοποθετείτε υλικά από καουτσούκ ή βινύλιο στο 
εξωτερικό του προϊόντος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

 ˎ Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα χημικά.  
Μην σκουπίζετε με χημικά επεξεργασμένο  
πανί καθαρισμού.

Συνθήκες αποθήκευσης
 ˎ Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, 
υψηλά ποσοστά υγρασίας και άμεσο ηλιακό φως  
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, της μεταφοράς  
και της αποθήκευσης.

 ˎ Μην αφήνετε το προϊόν σε αυτοκίνητο με κλειστά 
παράθυρα, ιδιαίτερα αν έχει πολλή ζέστη.

 ˎ Μην εκθέτετε το προϊόν σε σκόνη, καπνό ή ατμούς.
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Σύνδεση και εγκατάσταση
Συνδέστε την κάμερα στη θύρα USB Type-A στην πίσω 
πλευρά της κονσόλας PS5™, και έπειτα τοποθετήστε 
κεντρικά την κάμερα επάνω ή μπροστά στην 
τηλεόρασή σας. 

Τοποθέτηση της κάμερας στο επάνω μέρος  
της τηλεόρασης

Προσαρμόστε τη βάση έτσι ώστε να αποτραπεί  
η πτώση της κάμερας.
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Τοποθέτηση της κάμερας μπροστά από  
την τηλεόραση

Συμβουλές

 ˎ Αν η κονσόλα PS5 δεν αναγνωρίζει την κάμερα, 
αποσυνδέστε το καλώδιο κάμερας και στη συνέχεια 
συνδέστε το ξανά. Αν η κάμερα δεν αναγνωρίζεται και 
πάλι, απενεργοποιήστε την κονσόλα PS5 και 
ενεργοποιήστε την ξανά.

 ˎ Αν οι φακοί της κάμερας είναι βρώμικοι, σκουπίστε τους  
με μαλακό πανί.

 ˎ Προσαρμόστε τη γωνία περιστρέφοντας την κάμερα.
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Προδιαγραφές
Ονομαστική ισχύς εισόδου 5 V ⎓  300 mA

Εξωτερικές διαστάσεις Περίπου 100 × 41 × 75 χιλ.  
(πλάτος × ύψος × βάθος)

Βάρος Περίπου 192 γρ.

Pixel βίντεο 1920 × 1080 pixel

Εύρος κάμερας 40 cm - ∞/83,2 °

Μήκος καλωδίου Περίπου 2 m

Θερμοκρασία λειτουργίας 5 °C έως 35 °C

Χώρα παραγωγής Κίνα

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν  
να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
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ΕΓΓΥΗΣΗ
Το παρόν προϊόν καλύπτεται από εγγύηση του 
κατασκευαστή για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς 
του. Για όλες τις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην εγγύηση 
που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του PS5.

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από ή εκ μέρους  
της Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan 
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Ιαπωνία).

Την εισαγωγή και τη διανομή στην Ευρώπη έχει 
αναλάβει η Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, 
United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).

Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για την έκδοση  
και τη διατήρηση των Δηλώσεων συμμόρφωσης είναι  
η Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da 
Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Βέλγιο.
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Για τους πελάτες στην Ευρώπη και την Τουρκία.

Όταν βλέπετε αυτό το σύμβολο σε οποιοδήποτε από  
τα ηλεκτρικά μας προϊόντα ή συσκευασίες, σημαίνει ότι 
το εν λόγω ηλεκτρικό προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί 
ως γενικά οικιακά απορρίμματα στην ΕΕ, στην Τουρκία 
ή άλλες χώρες όπου διατίθενται χωριστά συστήματα 
συλλογής απορριμάτων. Για να διασφαλιστεί η σωστή 
διαχείριση απορριμάτων, απορρίψτε τα μέσω μιας 
εξουσιοδοτημένης εγκατάστασης συλλογής, σύμφωνα 
με οποιοσδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή απαιτήσεις.  
Τα απορρίμματα ηλεκτρικών προϊόντων μπορούν  
να απορριφθούν μέσω πωλητών λιανικής όταν 
αγοράζετε ένα νέο προϊόν του ίδιου είδους. Επιπλέον, 
εντός χωρών της ΕΕ, μεγάλοι πωλητές ενδέχεται να 
δεχτούν δωρεάν απορρίμματα ηλεκτρικών προϊόντων 
μικρού μεγέθους. Απευθυνθείτε στον τοπικό πωλητή 
σας, για να μάθετε αν αυτή η υπηρεσία διατίθεται  
για τα προϊόντα που θέλετε να απορρίψετε. Κατά αυτόν 
τον τρόπο, βοηθάτε στη συντήρηση των φυσικών 
πόρων και βελτιώνετε τα πρότυπα προστασίας του 
περιβάλλοντος όσον αφορά τη διαχείριση και την 
απόρριψη ηλεκτρικών απορριμάτων.
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