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Návod na používanie
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Pred použitím
 ˎ Pozorne si prečítajte tento návod a všetky návody  
ku kompatibilnému hardvéru. Návod si odložte  
na budúce použitie.

 ˎ Systémový softvér PlayStation®5 si vždy aktualizujte  
na najnovšiu verziu.

Bezpečnostné opatrenia
Bezpečnosť

Zranenia malých detí
Tento produkt uchovávajte mimo dosahu malých detí. 
Malé deti môžu poškodiť produkt a spôsobiť jeho 
zlyhanie, prehltnúť malé diely, omotať káble okolo seba 
alebo náhodne zraniť seba, prípadne druhých.

Používanie a zaobchádzanie

 ˎ Nedovoľte, aby sa do vnútra výrobku dostali kvapaliny 
alebo drobné častice. 

 ˎ Výrobku sa nedotýkajte mokrými rukami.

 ˎ Počas elektrickej búrky sa produktu nedotýkajte.

 ˎ Nedovoľte, aby produkt spadol na zem ani  
ho nevystavujte silným nárazom.

 ˎ Na výrobok nestúpajte ani na neho neklaďte  
žiadne predmety.
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 ˎ Nedotýkajte sa vnútornej strany portu alebo do neho 
nevkladajte cudzie predmety.

 ˎ Nedovoľte, aby sa akékoľvek iné kovové predmety 
dostali do kontaktu s portami.

 ˎ Ak je na konektoroch prach alebo sú na nich cudzie 
predmety, pred pripojením ich utrite suchou handričkou.

 ˎ Produkt nikdy nerozoberajte ani nemodifikujte.

 ˎ Produkt nepoužívajte po nadmerne dlhé časové 
obdobia. Po každej hodine hrania si urobte  
15 minútovú prestávku.

Čistenie
Postupujte podľa nasledujúcich pokynov, aby sa predišlo 
zhoršeniu stavu alebo strate farby vonkajších  
častí produktu.

 ˎ Utierajte ich jemnou suchou handričkou.

 ˎ Neaplikujte na ne insekticídy ani iné prchavé látky.

 ˎ Na vonkajšie povrchy produktu neklaďte na dlhšiu dobu 
žiadne gumené ani vinylové predmety.

 ˎ Nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemické látky. 
Neutierajte čistiacou tkaninou navlhčenou akýmkoľvek 
chemickým prípravkom.
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Podmienky uskladnenia
 ˎ Počas prevádzky, prepravy alebo uskladnenia produkt 
nevystavujte vysokým teplotám, vysokej vlhkosti ani 
priamemu slnečnému žiareniu.

 ˎ Produkt nenechávajte vo vozidle so zatvorenými oknami, 
a to obzvlášť v horúcom počasí.

 ˎ Výrobok nevystavujte pôsobeniu prachu, dymu a pár.
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Pripojenie a inštalácia
Pripojte kameru k portu USB Type-A na zadnej strane 
konzoly PS5™ a následne kameru umiestnite v strede 
navrchu televízora alebo pred televízor. 

Umiestnenie kamery na TV

Nastavte podstavec, aby ste zabránili pádu kamery.
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Umiestnenie kamery pred TV

Odporúčania

 ˎ Ak konzola PS5 nerozpozná kameru, odpojte kábel kamery  
a znova ho pripojte. Ak sa kamera napriek tomu nerozpozná, 
vypnite konzolu PS5 a znova ju zapnite.

 ˎ Ak sa objektívy na kamere znečistia, utrite ich  
jemnou tkaninou.

 ˎ Nastavte uhol otáčaním kamery.
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Technické parametre
Napájanie 5 V ⎓  300 mA

Vonkajšie rozmery Pribl. 100 × 41 × 75 mm  
(šírka × výška × hĺbka)

Hmotnosť Pribl. 192 g

Pixely videa 1920 × 1080 pixelov

Dosah kamery 40 cm - ∞/83,2 °

Dĺžka kábla Pribl. 2 m

Prevádzková teplota 5 °C až 35 °C

Krajina pôvodu Čína

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia.
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ZÁRUKA
Na tento produkt výrobca poskytuje 12-mesačnú  
záruku, ktorá začína plynúť odo dňa zakúpenia produktu.  
Bližšie podrobnosti nájdete v záruke, ktorú nájdete  
v balení konzoly PS5.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo  
v mene spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc.,  
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.

Import do Európy a distribúciu zabezpečuje spoločnosť 
Sony Interactive Entertainment Europe Limited,  
10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP,  
Spojené Kráľovstvo.

Autorizovaným zastupiteľstvom pre vydávanie a držbu 
vyhlásení o zhode je spoločnosť Sony Belgium, 
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,  
1930 Zaventem, Belgicko.
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Pre spotrebiteľov v Európe a Turecku.

Keď vidíte tento symbol na našich elektrických  
produktoch alebo obaloch, znamená to, že tento 
elektrický produkt by sa v EÚ, Turecku či iných krajinách, 
kde sú k dispozícii systémy zberu triedeného odpadu, 
nemal likvidovať s netriedeným domácim odpadom.  
V záujme náležitej likvidácie odpadu zariadenia likvidujte 
prostredníctvom registrovaných zberných surovín v súlade 
s platnou legislatívou. Vyradené elektrické produkty  
je možné bezplatne likvidovať aj prostredníctvom 
predajcov pri zakúpení nových produktov rovnakého  
typu. Navyše, v krajinách EÚ môžu veľkí maloobchodní 
predajcovia realizovať bezplatný zber drobných 
vyradených elektronických produktov. U svojho miestneho 
maloobchodného predajcu sa informujte, či je táto služba 
k dispozícii pre vami likvidované produkty. Týmto konaním 
pomôžete chrániť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy 
ochrany životného prostredia pri manipulácii s elektrickým 
odpadom a jeho likvidácii.
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