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KZ

Пайдаланбастан бұрын
 ˎ Осы нұсқаулықты және үйлесімді жабдық нұсқаулықтарын мұқият оқыңыз. 
Нұсқауларды алда пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

 ˎ Жүйені әрқашан жүйелік бағдарламаның соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

Сақтық шаралары

Қауіпсіздік
 ˎ Бұл өнімді ұзақ пайдаланбаңыз. Әрбір бір сағат ойын барысында 15 минут үзіліс 
жасаңыз.

 ˎ Өнімді кішкене балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Жас балалар 
құрылғыны бұзуы, кішкентай бөлшектерді жұтып қоюлары немесе кабельдерге 
оралып қалулары, не болмаса абайсызда өздерін немесе басқаларды 
жарақаттаулары мүмкін.

Қолдану және қызмет көрсету
 ˎ Өнімді тұрақсыз, еңкейтілген немесе дірілдейтін беттерге қоймаңыз.
 ˎ Өнімге сұйықтықтардың тиюіне жол бермеңіз.
 ˎ Өнімді ылғал қолмен ұстамаңыз.
 ˎ Бұл өнімді лақтырушы, тастаушы немесе қатты физикалық соққы әсеріне 
ұшыратушы болмаңыз.

 ˎ Өнімнің үстіне ауыр заттар қоймаңыз.
 ˎ Қосқыштың ішіне тимеңіз немесе бөтен заттар салмаңыз.
 ˎ Қосқыштарға ешқандай басқа металл заттардың тиюіне жол бермеңіз.
 ˎ Өнімді ешқашан бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз.
 ˎ Тасымалдау өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында орындалады.

Сыртқы зақымдардан қорғау
Өнімнің сыртқы бетін зақымдалудан немесе түсін жоғалтудан сақтау үшін төменде 
көрсетілген нұсқаулықтарды орындаңыз.

 ˎ Өнімнің сыртқы бетіне ұзақ уақытқа резеңке немесе винилден жасалған 
материалдарды қоймаңыз.

 ˎ Өнімді тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Еріткіштер және 
басқа химикаттарды пайдаланбаңыз. Химиялық өңделген тазалаушы құралмен 
сүртпеңіз.
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Сақтау жағдайлары
 ˎ Өнімдерді өте жоғары немесе төмен температура, жоғары ылғалдылық немесе 
тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.

 ˎ Өнімді шаңда, түтінде немесе найзағайда қалдырмаңыз.
 ˎ Өнімдерді бірегей қаптамасында, қышқылдар мен сілтілерден алыс қараңғы, 
құрғақ, таза, жақсы желдетілетін жерде сақтау керек.

Түпқойманы жалғау

1 Камераны түпқоймаға қойыңыз.

2 Саңылауларды тупқоймамен кабельдың табаныңда тегістеңіз, және содан 
кейін кабельдың табанның тупқойманың ішіне қарай басыңыз.
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Қосу және орнату
Камераны PlayStation®4 жүйесінің AUX портына жалғап, камераны теледидардың 
төбесіне (ортасына) немесе алдына (ортасына) қойыңыз.

Камераны теледидардың төбесіне қою
Камера құлап кетпеуі үшін, оны теледидардың төбесіне түпқойманы позицияға ию 
арқылы бекітіп қойыңыз.

Камераны теледидардың алдына қою
Сондай-ақ, түпқойманы позицияға ию арқылы камераны теледидардың алдына 
қоюға да болады.

немесе



5

Кеңестер
 ˎ Егер PS4™ жүйесі камераны танымаса, камера кабелін ажыратып, қайтадан жалғаңыз. 
Егер әлі уақытқа дейін камера қосылмаса, PS4™ жүйесі өшіріңіз, және сосың оны 
қайтадан қосыңыз.

 ˎ Егер камераның қос объективі кірлесе, оны жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
 ˎ Камераны айналдырып бұрыштың жөніне салыңыз. Жазып қойыңыз егер камерыны көп 
айналдырсан, ол тупқоймадан түсі мүмкін. Ешқандай метал заттардың конекторға 
қосылуына рұқсат бермеңіз..

25°

Сипаттамалары

Ену тогының көрсеткіші 3.5 B  500 мА

Сыртқы габариттер (түпқойманы қоспағанда) Шамамен 159 × 28 × 28 mm  
(ені × биіктігі × тереңдігі) 

Салмағы (түпқойманы қоспағанда) Шамамен 152 г

Бейне пиксельдері (ең көбі) 1280 × 800 пиксель × 2

Камера Стерео камера

Камера ауқымы 30 см ~ ∞/85°

Микрофондар 4 арналы микрофон торы

Кабель ұзындығы Шамамен 2 м

Жұмыс температурасы 5 °C ден 35 °C

Өндіруші ел Қытай

Құрылым және техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
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КЕПІЛДІК
Осы өнімге сатып алу күнінен бастап 12 ай бойы өндіруші кепілдігінің шарттары 
қолданылады. Толық ақпарат алу үшін PS4™ жинағымен бірге берілетін кепілдікті 
қараңыз.

Өнімді шығарған немесе оның атынан дайындаған: Сони Интерэктив 
Энтертейнмент Инк. Мекен-жайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, 
Жапония.
Кеден одағы жеріндегі шетелден әкелуші- «Сони Электроникс» АҚ, Ресей, 123103, 
Мәскеу, Карамышевский өтпе көшесі, 6.
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на 
территории Казахстана.
Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан кінәрат-талаптар 
қабылдайтын ұйым АО «Сони Электроникс» Представительство в Казахстане: 
050010, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 117/7; 050010, Қазақстан 
Республикасы, Алматы қаласы, даңғыл Достык, 117/7 үй.
Дайындалған күні бұйымның орамында немесе өнім заттаңбасындағы P/D 
белгісінің жанында келесі форматта көрсетілген: P/D: MM.YYYY, мұндағы MM- 
дайындалған айы, YYYY- жылы.

Өнімді жергілікті электрлік және электрондық қайта өңдеу заңдарына сәйкес 
тастаңыз.
Сатуды қолданыстағы жергілікті заңнамаға сәйкес орындау керек.
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Знак имеет форму квадрата
Минимальная длина сторон 5 мм« », «PlayStation» және « » — Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк 

корпорациясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.
«SONY» және « » — Сони Корпорейшн корпорациясының тіркелген сауда 
белгілері.


