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PlayStation Camera محّول

PlayStation Camera

االحتياطات
 قبل استخدام هذا المنتج، يرجى قراءة هذا الدليل جيًدا وأي دالئل أخرى حول األجهزة المتوافقة. احتفظ بالتعليمات 

للرجوع إليها في المستقبل.

األمان

اإلصابات التي يتعّرض لها األطفال الصغار
احفظ هذا المنتج بعيًدا عن متناول األطفال الصغار. 	 

االستخدام والتعامل

ال تسمح للسوائل أو الجزيئات الصغيرة بالدخول إلى المنتج.	 
ال تلمس المنتج إذا كانت يدك مبتلة.	 
ال تقم بإلقاء المنتج أو إسقاطه أو تعريضه لصدمات مادية قوية.	 
ال تضع أجساًما ثقيلًة على المنتج.	 

حاالت التخزين

ال تعّرض المنتج لدرجات حرارة عالية أو متدنية للغاية أثناء التشغيل أو النقل أو التخزين.	 
ال تترك المنتج تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة )أي ال تتركه في السيارة خالل فصل الصيف على 	 

سبيل المثال(.

التنظيف
استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف المنتج.	 
وال تستخدم مساحيق أو مواد كيميائية أخرى لتنظيف المنتج. 	 
كما ال تقم بمسح المنتج بقماش تنظيف ُمعالج كيميائًيا.	 

األجهزة المتوافقة
 )CUH-ZEY2 أو CUH-ZEY1 طراز( PlayStation®Camera

يتم االتصال
استخدم هذا المحّول لتوصيل PlayStation Camera بجهاز PlayStation®5.وبعد نجاح االتصال، يمكنك 

 االستمتاع بـ PlayStation®VR باستخدام ™PS5 الخاص بك.

1 قم بتوصيل محّول 
PlayStation Camera في منفذ 

USB Type-A الموجود على 
 الجهة الخلفية من الجهاز 

الخاص بك. 

 PlayStation 2 قم بتوصيل
 AUX في منفذ Camera 

في المحّول.
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 لالّطالع على مزيد من اإلرشادات بشأن إعداد PS VR والكاميرا والجهاز، راجع التعليمات المضّمنة مع 
كل منتج.

المواصفات

USB Type-A موّصل 
 )SuperSpeed USB 5 جيجابت/ثانية(

AUX منفذ

منافذ المنتج

5 فولت ⎓ 500 مللي أمبير تصنيف طاقة اإلدخال

87 × 17 × 25 مم تقريًبا
)العرض × االرتفاع × العمق / باستثناء الكابل(

األبعاد الخارجية

38 غراًما تقريًبا الكتلة

5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية  درجة حرارة بيئة التشغيل

الصين البلد المصّنع

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق. 

الضمان
يتمتع هذا المنتج بضمان من الشركة الُمصّنعة لمدة 12 شهًرا من تاريخ التسليم. يرجى مراجعة الضمان المضّمن في 

حزمة PlayStation VR لالطالع على التفاصيل الكاملة.

 تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة
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