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HD-камера
Інструкція з використання
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Перед початком використання
 ˎ Уважно прочитайте цю інструкцію та інструкції  
до сумісних пристроїв. Зберігайте інструкції на 
випадок, якщо в майбутньому вам доведеться 
звернутися до них.

 ˎ Завжди оновлюйте програмне забезпечення 
системи PlayStation®5 до найновішої версії.

Запобіжні заходи
Заходи безпеки

Ризик травмування для дітей 
Зберігайте виріб у недосяжному для маленьких  
дітей місці. Маленькі діти можуть пошкодити виріб, 
спричинивши збої в його роботі, проковтнути дрібні 
деталі, заплутатися в кабелях або випадково поранити 
себе чи інших.

Використання та догляд

 ˎ Запобігайте потраплянню рідини або дрібних 
деталей всередину виробу. 

 ˎ Не торкайтесь виробу вологими руками.

 ˎ Не торкайтеся виробу під час грози.

 ˎ Не кидайте пристрій і не піддавайте його сильним 
механічним ударам.

 ˎ Не наступайте на виріб і не ставте на нього предмети.
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 ˎ Не торкайтеся внутрішніх компонентів роз’ємів  
і не вставляйте в них сторонні предмети.

 ˎ Запобігайте контакту інших металевих предметів  
із роз’ємами.

 ˎ Якщо на роз’ємах є пил або інші сторонні об’єкти, 
перед під’єднанням протріть їх сухою тканиною.

 ˎ Забороняється розбирати або вносити зміни  
до пристрою.

 ˎ Не використовуйте пристрій протягом тривалого 
часу поспіль. Після кожної години гри робіть перерви 
тривалістю 15 хвилин.

 ˎ Транспортування повинно виконуватися в 
оригінальній упаковці виробника.

Чищення
Виконуйте наведені нижче інструкції для запобігання 
пошкодженню або знебарвленню зовнішньої  
поверхні виробу .

 ˎ Витирайте м’якою чистою тканиною.

 ˎ Не застосовуйте інсектицидні засоби або інші  
леткі речовини.

 ˎ Не залишайте гумові та вінілові матеріали на 
зовнішній поверхні виробу впродовж тривалого часу.

 ˎ Не використовуйте розчинники або інші хімічні 
засоби. Не використовуйте тканину, оброблену 
хімічними засобами, для чищення поверхні.



4

Умови зберігання
 ˎ Під час використання, транспортування та зберігання 
виріб слід оберігати від впливу високих температур, 
вологості чи прямого сонячного світла.

 ˎ Не залишайте виріб в автомобілі із закритими 
вікнами, особливо у спекотну погоду.

 ˎ Захищайте виріб від пилу, диму та пари.

 ˎ Продукцію слід зберігати в оригінальній упаковці в 
темному, сухому, чистому, добре провітрюваному 
місці, далеко від кислот і лугів.
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Під’єднання та встановлення
Під’єднайте камеру до порту USB Type-A на задній 
панелі консолі PS5™, а потім розмістіть камеру  
по центру зверху на телевізорі або перед ним. 

Розміщення камери на телевізорі

Відрегулюйте підставку, щоб запобігти  
падінню камери.
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Розміщення камери перед телевізором

Поради

 ˎ Якщо консоль PS5 не виявить камеру, від’єднайте кабель 
камери та знову під’єднайте його. Якщо й після цього 
камеру не буде виявлено, вимкніть і знову ввімкніть 
консоль PS5.

 ˎ У разі забруднення об’єктивів камери протріть  
їх м’якою ганчіркою.

 ˎ Налаштуйте кут, повертаючи камеру.
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Технічні характеристики
Номінальна вхідна напруга 5 В ⎓ 300 мА

Зовнішні габарити Прибл. 100 × 41 × 75 мм
(ширина × висота × 
глибина)

Вага Прибл. 192 г

Кількість пікселів для відео 1920 × 1080 пікселів

Робочий діапазон камери 40 см - ∞/83,2 °

Довжина кабелю Прибл. 2 м

Робоча температура Від 5°C до 35°C

Країна виробництва Китай 

Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені 
без попереднього повідомлення.
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ГАРАНТІЯ
На цей продукт розповсюджується 12-місячна  
гарантія від виробника, термін якої починається  
від дати придбання. Докладнішу інформацію див. у 
гарантійному документі, що входить до комплекту PS5.

Виробник: Соні Інтеректів Ентертейнмент Інк.,  
1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія.

Уповноважений представник виробника в Україні 
з питань відповідності вимогам технічних 
регламентів: ТОВ «Соні Україна», вул. 
Іллінська, 8, м.Київ, 04070, Україна.

Вироблено у Китаї.

Дата виготовлення зазначена на упаковці або 
етикетці виробу після позначки “P/D” у наступному 
форматі: P/D: MM.YYYY, де MM – місяць,  
YYYY – рік виготовлення.

Утилізуйте продукт відповідно до місцевого 
законодавства про переробку електричного  
та електронного обладнання. 

Продажі повинні проводитися відповідно до вимог 
чинного законодавства.
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