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Adaptér PlayStation Camera

PlayStation Camera

Bezpečnostní opatření 
Před použitím tohoto produktu si důkladně přečtěte tuto příručku a všechny příručky  
ke kompatibilnímu hardwaru. Pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnost

Zranění u malých dětí
• Produkt udržuj mimo dosah malých dětí.

Používání a manipulace
• Do produktu by se neměly dostat kapaliny nebo drobné částečky.
• Nedotýkejte se produktu mokrýma rukama.
• Neházejte s produktem, neupusťte jej ani jej nevystavujte silnému fyzickému nárazu. 
• Nepokládej na produkt těžké předměty.

Podmínky uskladnění
• Při používání, manipulaci či uschování nevystavuj produkt extrémně vysokým  

či nízkým teplotám. 
• Nenechávejte výrobek po delší dobu na přímém slunci (například v autě v létě).

Čištění
• K čištění produktu používejte měkký, suchý hadřík.
• K čištění výrobku nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie.
• Neotírejte výrobek chemicky ošetřeným čisticím hadříkem.

Kompatibilní hardware
Kamera PlayStation®Camera (model CUH-ZEY1 nebo CUH-ZEY2) 

Připojení
Použij tento adaptér k připojení kamery PlayStation Camera ke konzoli PlayStation®5. 
Po připojení si můžeš užít soupravu PlayStation®VR spolu se svou konzolí PS5™.

1   Zapoj adaptér 
PlayStation Camera  
do portu USB Type-A, který 
je na zadní straně konzole.

2   Zapoj kameru 
PlayStation Camera do 
portu AUX na adaptéru.  
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CZDalší pokyny k instalaci soupravy PS VR, kamery a konzole najdeš v návodu dodávaném  
s každým produktem.

Technické údaje
Porty produktu Konektor USB Type-A  

(SuperSpeed USB 5 Gb/s)  
Port AUX

Vstupní jmenovitý výkon 5 V ⎓ 500 mA

Vnější rozměry Přibl. 87 × 17 × 25 mm 
(šířka × výška × hloubka / bez kabelu)

Hmotnost Přibl. 38 g

Provozní teplota 5 °C až 35 °C

Země výroby Čína

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

ZÁRUKA
Na tento produkt se vztahuje záruka výrobce stanovená na dobu 12 měsíců od jeho dodání. 
Úplné informace najdeš v záručním listu dodávaném v balení soupravy PlayStation VR.

 
Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společností Sony Interactive Entertainment Inc., 
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.
Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování Prohlášení o shodě je společnost  
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

Pro zákazníky v Evropě a Turecku. 

   
Pokud je na kterémkoli z našich elektrických produktů či balení uveden tento symbol, 
znamená to, že odpovídající elektrický produkt by v EU, Turecku či jiných zemích, kde jsou  
k dispozici systémy sběru tříděného odpadu, neměl být likvidován spolu s běžným domácím 
odpadem. Aby bylo možné zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte laskavě jejich 
likvidaci přes autorizované sběrné místo v souladu s veškerými platnými místními právními 
předpisy a požadavky. Elektrické výrobky a baterie můžete také nechat zlikvidovat zdarma 
prodejcem při zakoupení nového výrobku stejného typu. V zemích EU je možné, že větší 
prodejci budou přijímat malé elektronické výrobky k likvidaci zdarma. Obraťte se na místního 
prodejce, který vám poskytne informace o dostupnosti této služby pro různé výrobky. 
Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat 
standardy ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací  
elektrických odpadů.
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