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Forholdsregler
Før du bruger dette produkt, bør du læse denne brugervejledning og eventuelle
vejledninger til kompatibel hardware omhyggeligt. Gem vejledningen til senere brug.

Sikkerhed
Små børn kan komme til skade
•

Hold produktet uden for små børns rækkevidde.

Brug og håndtering
•
•
•
•

Du må ikke lade væsker eller små partikler komme ind i produktet.
Rør ikke ved produktet med våde hænder.
Undgå at kaste eller tabe produktet eller på anden måde udsætte det for hårde stød.
Du må ikke lægge tunge genstande på produktet.

Opbevaringsforhold
•
•

Udsæt ikke produktet for ekstremt høje eller lave temperaturer under brug, transport eller
opbevaring.
Udsæt ikke produktet for direkte sollys i længere perioder (som f.eks. i en bil
om sommeren).

Rengøring
•
•
•

Brug en blød, tør klud til at rengøre produktet.
Brug ikke opløsningsmidler eller andre kemikalier til at rengøre produktet.
Aftør ikke produktet med en kemisk behandlet rengøringsklud.

Kompatibel hardware
PlayStation®Camera (model CUH-ZEY1 eller CUH-ZEY2)

Tilslutning
Brug denne adapter til at tilslutte et PlayStation Camera til din PlayStation®5-konsol.
Når det er tilsluttet, kan du nyde PlayStation®VR med din PS5™
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Tilslut PlayStation
Camera-adapteren til
en USB Type-A-port på
bagsiden af konsollen.
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Tilslut så PlayStation
Camera til AUX-porten
på adapteren.

PlayStation Camera

PlayStation Camera-adapter
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Du kan få yderligere vejledning i opsætning af PS VR, kamera og konsol i de instruktioner,
der følger med hvert produkt.

DK

Specifikationer
Produktporte

USB Type-A-stik
(SuperSpeed USB 5 Gbps)
AUX-port

Indgangseffekt

5 V ⎓ 500 mA

Ydre dimensioner

Ca. 87 x 17 x 25 mm
(bredde × højde × dybde / uden kabel)

Vægt

Ca. 38 g

Omgivende temperatur ved drift

5 °C til 35 °C

Produktionsland

Kina

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

GARANTI
Dette produkt er dækket i 12 måneder fra leveringsdatoen af producentens garanti.
Se garantien, der medfølger i PlayStation VR-pakken, for at få alle oplysninger.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.
Importeret til Europa og distribueret af Sony Interactive Entertainment Europe Limited,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.
Den autoriserede repræsentant for udstedelse og overholdelse af
overensstemmelseserklæringer er Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.,
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

Til kunder i Europa og Tyrkiet.

Når du ser dette symbol på vores indpakning eller på et af vores elektriske produkter,
indikerer det, at det pågældende produkt ikke bør smides væk som almindeligt
husholdningsaffald i EU, Tyrkiet eller andre lande med affaldssortering. Du kan sikre korrekt
behandling af dit affald ved at indlevere det til et autorisereret indsamlingsanlæg
i overensstemmelse med gældende lovgivning eller krav. Kasserede elektriske produkter
og batterier kan også indleveres gratis til forhandlere ved køb af et nyt produkt af samme
type. Visse større forhandlere i EU tager desuden imod kasserede elektriske produkter gratis.
Spørg din lokale forhandler, om denne tjeneste er tilgængelig for de produkter, som du
ønsker at kassere. På denne måde hjælper du gennem korrekt behandling og kassering
af elektrisk affald med at bevare naturens ressourcer og forbedre standarder
for miljøbeskyttelse.
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