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Pred uporabo
 ˎ Natančno preberite ta priročnik in priročnike za združljivo strojno opremo. 
Navodila shranite za prihodnjo uporabo.

 ˎ Sistem vedno posodobite z najnovejšo različico sistemske programske 
opreme.

Varnostni ukrepi

Varnost
 ˎ Izogibajte se daljši uporabi izdelka. Po vsaki uri igranja vzemite 15-minutni 
odmor.

 ˎ Izdelek ne sme biti v dosegu majhnih otrok. Majhni otroci lahko izdelek 
poškodujejo in povzročijo napačno delovanje, pogoltnejo manjše dele, se 
zapletejo v kable oziroma nenamerno poškodujejo sebe ali druge.

Uporaba in ravnanje
 ˎ Izdelka ne postavljajte na nestabilno, nagnjeno površino ali takšno, ki je 
izpostavljena tresljajem.

 ˎ Ne dovolite, da izdelek pride v stik s tekočinami.
 ˎ Izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami.
 ˎ Izdelka ne mečite ali spuščajte z višine in ga ne izpostavljajte močnejšim 
fizičnim udarcem.

 ˎ Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
 ˎ Ne dotikajte se notranjosti priključka in vanj ne vstavljajte tujkov.
 ˎ Ne dovolite, da priključki pridejo v stik z drugimi kovinskimi predmeti.
 ˎ Izdelka ne smete razstavljati ali spreminjati.

Zaščita zunanjosti
Upoštevajte spodnja navodila in tako preprečite, da se zunanjost izdelka 
spremeni ali razbarva.

 ˎ Na zunanjost izdelka za dlje časa ne postavljajte gumijastih ali vinilnih 
materialov.

 ˎ Za čiščenje izdelka uporabljajte mehko čisto krpo. Ne uporabljajte topil ali 
drugih kemičnih sredstev. Ne čistite s krpo, ki je obdelana s kemikalijami.
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Pogoji za shranjevanje
 ˎ Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam, visoki vlagi ali neposredni 
sončni svetlobi.

 ˎ Izdelka ne izpostavljajte prahu, dimu ali sopari.

Pritrditev stojala

1 Kamero vstavite v stojalo.

2 Utore na osnovi kabla poravnajte s stojalom in nato pritisnite osnovo 

kabla v stojalo.
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Priključitev in namestitev
Kamero povežite z vrati AUX sistema PlayStation®4 in kamero postavite na vrh 
(na sredino) ali pred (na sredino) televizor.

Postavitev kamere na vrh televizorja
Da preprečite, da bi kamera padla, jo pritrdite na vrh televizorja tako, da stojalo 
upognete na položaj.

Postavitev kamere pred televizor
Kamero lahko postavite tudi pred televizor tako, da stojalo upognete na položaj.

ali
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Nasveti

 ˎ Če sistem PS4™ ne prepozna kamere, izključite kabel kamere in ga ponovno 
priključite. Če sistem PS4™ še vedno ne prepozna kamere, ga izklopite in nato znova 
vklopite.

 ˎ Če se dvojni objektivi kamere umažejo, jih obrišite z mehko krpo.
 ˎ Kot nastavite tako, da obrnete kamero. Pazite, da kamere ne obrnete preveč, ker se 
lahko sname s stojala. Ne dopustite, da bi drugi kovinski predmeti prišli v stik s 
priključki. 

25°

Tehnični podatki

Vhodna moč 3,5V  500 mA

Zunanje dimenzije (brez stojala) Pribl. 159 × 28 × 28 mm  
(širina × višina × globina) 

Teža (brez stojala) Pribl. 152 g

Slikovne pike (največ) 1280 × 800 slikovnih pik × 2

Kamera Stereo kamera

Doseg kamere 30 cm ~ ∞/85°

Mikrofoni 4-kanalna polja mikrofonov

Dolžina kabla Pribl. 2 m

Temperatura delovanja 5 do 35 °C

Država izdelave Kitajska

Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.
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JAMSTVO
Za izdelek velja 12-mesečno jamstvo izdelovalca, ki začne veljati z dnem nakupa. 
Več podrobnosti preberite v garancijskem listu v prodajnem paketu sistema 
PS4™.

Ta izdelek je bil izdelan v obratih ali v imenu družbe Sony Interactive 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.

Uvoznik in distributer za Evropo je družba Sony Interactive Entertainment 
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Združeno 
kraljestvo.

Pooblaščen zastopnik za izdajo in hrambo izjav o skladnost je družba Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.

Če je ta simbol prikazan na katerem koli od naših električnih izdelkov ali njihovi 
embalaži, označuje, da ustreznega električnega izdelka ne smete zavreči med 
gospodinjske odpadke v EU, Turčiji ali drugih državah, kjer je na voljo ločeno 
zbiranje odpadkov. Ustrezno obdelavo odpadkov zagotovite tako, da jih oddate 
v pooblaščeni obrat za zbiranje odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo ali 
predpisi. Odpadne električne izdelke in baterije lahko prav tako brezplačno 
oddate pri prodajalcih, ko kupujete nov izdelek istega tipa. Poleg tega nekateri 
večji prodajalci znotraj EU brezplačno sprejemajo manjše elektronske izdelke. Pri 
lokalnem prodajalcu lahko vprašate, ali je ta storitev na voljo za izdelke, ki jih 
želite odvreči. S tem boste pomagali ohraniti naravne vire in izboljšati standarde 
okoljske zaščite pri obdelavi in odlaganju električnih odpadkov.
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