
PlayStation®Camera-sovitin
Käyttöohje

CFI-ZAA1 7034015



2

PlayStation Camera-sovitin

PlayStation Camera

Varotoimet 
Lue ennen tuotteen käyttöä huolellisesti tämän tuotteen sekä sen kanssa käytettävien 
laitteiden käyttöohjeet. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Turvallisuus

Pienten lasten vammat
• Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta. 

Käyttö ja käsittely
• Tuotteen sisään ei saa päästä nestettä tai pieniä hiukkasia. 
• Älä koske tuotteeseen märin käsin.
• Älä heitä tai pudota tuotetta tai kohdista siihen voimakkaita fyysisiä iskuja.
• Älä aseta tuotteen päälle raskaita esineitä.

Säilytysolosuhteet
• Älä altista tuotetta suurelle tai matalalle lämpötilalle käytön, kuljetuksen  

tai säilytyksen aikana. 
• Tuotetta ei saa jättää pitkäksi ajaksi suoraan auringonpaisteeseen (kuten autoon kesällä).

Puhdistus
• Pyyhi tuotteen pinnat pehmeällä, kuivalla kankaalla.
• Tuotetta ei saa puhdistaa liuottimilla tai muilla kemikaaleilla.
• Tuotetta ei saa pyyhkiä kemiallisesti käsitellyllä puhdistusliinalla.

Yhteensopiva laitteisto
PlayStation®Camera (malli CUH-ZEY1 tai CUH-ZEY2)

Yhdistäminen
Tällä sovittimella voit liittää PlayStation Cameran PlayStation®5-konsoliin. 
Kun kamera on liitetty, voit nauttia PlayStation®VR-kokemuksesta PS5™:llä.

1   Liitä PlayStation Camera 
-sovitin konsolin takaosassa 
olevaan USB Type-A 
-porttiin.

2   Liitä PlayStation Camera 
sovittimessa olevaan 
AUX-porttiin.   
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FILisätietoja PS VR:n, kameran ja konsolin käyttöönotosta on kunkin tuotteen käyttöohjeissa.

Tekniset tiedot

Tuotteen portit USB Type-A -liitin  
(SuperSpeed USB 5 Gb/s)  
AUX-portti

Nimellistulovirta 5 V ⎓ 500 mA

Ulkoiset mitat Noin 87 × 17 × 25 mm (leveys × korkeus × 
syvyys / ei sisällä johtoa)

Paino Noin 38 g

Käyttöympäristön lämpötila lämpötilojen 5 °C ja 35 °C väliltä

Valmistusmaa Kiina

Malli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

TAKUU
Tällä tuotteella on 12 kuukauden valmistajan takuu toimituspäivästä lähtien. Lisätietoja 
takuusta on PlayStation VR -järjestelmän pakkauksessa olevassa takuudokumentissa.

 
Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony Interactive Entertainment Inc.,  
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Tuotteen maahantuonnista Eurooppaan ja jakelusta vastaa Sony Interactive Entertainment 
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
Vaatimustenmukaisuusvakuutusten antamisesta ja säilyttämisestä vastaa Sony Belgium, 
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Eurooppalaiset ja turkkilaiset asiakkaat.

   
Tämä symboli sähkölaitteessa tai sen pakkauksessa ilmaisee, että kyseistä sähkölaitetta ei 
saa hävittää normaalina talousjätteenä EU-alueella, Turkissa tai muissa maissa, joissa on 
jätteen lajittelujärjestelmiä käytössä. Jotta sähkölaitteen tai akun jätteenkäsittely tapahtuu 
oikein, toimita se asianmukaiseen keräyspisteeseen paikallisten lakien ja säädösten 
mukaisesti. Käytetty sähkölaite ja akku voidaan myös palauttaa maksutta jälleenmyyjälle 
samantyyppisen uuden sähkölaitteen ostamisen yhteydessä. EU-maissa suuret jälleenmyyjät 
voivat myös ottaa pieniä käytettyjä sähkölaitteita vastaan jätteenä maksutta. Tarkista näiden 
palvelujen saatavuus paikalliselta jälleenmyyjältä. Hävittämällä sähköjätteet näin autat 
säästämään luonnonvaroja ja tuet sähkölaitteiden käsittelyyn ja hävittämiseen liittyviä 
ympäristöstandardeja.
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