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Преди употреба
 ˎ Прочетете внимателно това ръководство и всички ръководства за 
съвместим хардуер. Запазете инструкциите за бъдещи справки.

 ˎ Винаги актуализирайте вашата система до най-новата версия на софтуера 
на системата.

Предпазни мерки

Безопасност
 ˎ Избягвайте продължителното използване на този продукт. Правете 
15-минутна почивка на всеки час слушане на музика.

 ˎ Дръжте този продукт далеч от малки деца. Възможно е малките деца да 
повредят уреда, да погълнат дребните части, да увият кабели около себе 
си или неволно да наранят себе си или други хора.

Употреба и съхранение
 ˎ Не поставяйте продукта на нестабилни, наклонени или подложени на 
вибрации повърхности.

 ˎ Не позволявайте продуктът да влиза в контакт с течности.
 ˎ Не докосвайте продукта с мокри ръце.
 ˎ Не хвърляйте, не изпускайте продукта и не го излагайте на силен 
физически удар.

 ˎ Не поставяйте тежки предмети върху продукта.
 ˎ Не докосвайте вътрешността на конектора и не поставяйте чужди 
предмети.

 ˎ Не позволявайте други метални предмети да влизат в контакт с 
конекторите.

 ˎ Никога не разглобявайте и не модифицирайте продукта.

Външна защита
Следвайте инструкциите по-долу, за да съдействате за предпазването на 
външната част на продукта от влошаване или обезцветяване.

 ˎ Не оставяйте продължително време никакви гумени или винилови 
материали от външната страна на продукта.
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 ˎ Използвайте мека, суха кърпа за почистване на продукта. Не използвайте 
разтворители или други химически препарати. Не забърсвайте с 
почистваща кърпа, обработвана с химически препарат.

Условия на съхранение
 ˎ Не излагайте продукта на висока температура висока влажност или пряка 
слънчева светлина.

 ˎ Не излагайте продукта на прах, дим или пара.

Поставяне на стойката

1 Поставете камерата в стойката. 

2 Подравнете жлебовете в основата на кабела със стойката и след 

това притиснете основата на кабела към стойката. 
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Свързване и монтаж
Свържете камерата с AUX порта на вашата PlayStation®4 система и 
поставете камерата (в централно положение) отгоре на или (в централно 
положение) пред телевизора.

Поставяне на камерата върху телевизор
За да не падне камерата, трябва да я закрепите върху телевизора, като 
наклоните стойката в нужната позиция.

Поставяне на камерата пред телевизор
Можете също така да поставите камерата пред телевизора, като наклоните 
стойката в нужната позиция.

или
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Съвет

 ˎ Ако PS4™ системата не разпознае камерата, изключете кабела на камерата и го 
включете отново. Ако камерата все още не се разпознава, изключете системата 
PS4™ и след това отново я включете.

 ˎ Ако двойните обективи на камерата се замърсят, почистете ги с мека кърпа.
 ˎ Нагласете ъгъла като въртите камерата. Обърнете внимание, че ако завъртите 
твърде много камерата, тя може да се откачи от стойката. Не позволявайте на 
други метални елементи да влизат в контакт с конекторите.

25°

Спецификации

Номинална входяща мощност 3,5V  500 mA

Външни размери (без стойката) Прибл. 159 × 28 × 28 мм  
(ширина × височина × дължина) 

Маса (без стойката) Прибл. 152 г

Видео пиксели (максимум) 1280 × 800 пиксела × 2

Камера Стерео камера

Обхват на камерата 30 cm ~ ∞/85°

Микрофони 4-канална система микрофони

Дължина на кабела Прибл. 2 m

Работна температура 5 °C до 35 °C

Държава на производство Китай

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие.
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ГАРАНЦИЯ
Този продукт има гаранция от производителя за срок от 12 месеца от датата 
на закупването му. За подробна информация, моля, разгледайте 
предоставената гаранция за PS4™ системата.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Interactive 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.

Внася се и се разпространява в Европа от Sony Interactive Entertainment 
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Лондон, W1F 7LP, 
Великобритания.

Упълномощеният представител за издаване и запазване на Декларации 
за съответствие е Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da 
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Когато видите този символ върху някой от нашите електрически продукти 
или техните опаковки, това сочи, че съответният електрически продукт не 
трябва да се изхвърля с общите отпадъци в границите на ЕС, Турция или 
други държави със системи за разделно събиране на отпадъците. За да се 
гарантира правилната обработка на отпадъците, трябва да ги изхвърляте 
чрез упълномощено за целта извозващо учреждение, съгласно всички 
приложими закони или наредби. Отпадъчните електрически продукти 
може също така да се изхвърлят безплатно чрез търговската мрежа, когато 
купувате нов продукт от същия вид. Освен това, в държавите от ЕС 
големите търговски вериги може да приемат и малки отпадъчни 
електронни продукти безплатно. Моля, обърнете се към местния търговец, 
за да разберете дали тази услуга се предлага за продуктите, които желаете 
да изхвърлите. По този начин ще помогнете за опазването на природните 
ресурси и за подобряването на стандартите за защита на околната среда 
при третирането и изхвърлянето на електрически отпадъци.
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марки на Sony Interactive Entertainment Inc.
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