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PlayStation®Camera-מתאם ל
הוראות הפעלה
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PlayStation Camera محّول

PlayStation Camera

אמצעי זהירות

 לפני השימוש במוצר יש לקרוא בעיון מדריך זה ואת המדריכים של רכיבי החומרה התואמים. 
שמור את ההוראות לצורך עיון בעתיד.

בטיחות

פציעות ילדים קטנים
יש לשמור את המוצר מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים.	 

שימוש וטיפול

אין לאפשר חדירה של מים או חלקיקים קטנים למוצר.	 
איו לגעת במוצר בידיים רטובות.	 
אין להשליך או להפיל את המוצר ואף אין לחשוף אותו ללחץ פיזי חזק.	 
אל תניח חפצים כבדים על המוצר.	 

תנאי אחסון

אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות גבוהות או נמוכות בצורה קיצונית במהלך הפעולה ההובלה או האחסון.	 
אין להשאיר את המוצר באור שמש ישיר למשך פרקי זמן ממושכים )כמו למשל בתוך רכב בחודשי הקיץ(.	 

ניקוי

השתמש במטלית בד רכה ויבשה לניקוי המוצר.	 
אין להשתמש בחומרים ממיסים או בכימיקלים אחרים לניקוי המוצר.	 
אין לנגב את המוצר באמצעות מטלית ניקוי הספוגה בחומרים כימיים.	 

חומרה תואמת
)CUH-ZEY2 או CUH-ZEY1 דגם( PlayStation®Camera

חיבור
 השתמש במתאם זה כדי לחבר PlayStation®Camera אל קונסולת PlayStation®5 שלך.

לאחר החיבור, תוכל ליהנות מ-PlayStation®VR עם ה-™PS5 שלך.

 PlayStation 1 חבר את מתאם
 USB Type-A אל יציאת Camera

בחלק האחורי של הקונסולה.

 PlayStation 2 חבר את
Camera אל יציאת AUX במתאם. 
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להנחיות נוספות בנוגע להגדרת PS VR, מצלמה, וקונסולה, עיין בהוראות הכלולות עם כל אחד מהמוצרים.

מפרט

 USB Type-A מחבר 
)SuperSpeed USB 5 Gbps( 

 AUX יציאת

יציאות מוצר

 5 V ⎓ 500 mA דירוג קלט חשמלי

 87 × 17 × 25 מ"מ בקירוב
)רוחב × גובה × עומק / לא כולל כבל(

מידות חיצוניות

38 גרם בקירוב משקל

35 °C 5 ל °C טמפרטורת סביבת הפעלה

סין ארץ הייצור

המבנה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

אחרוית
אחריות היצרן עבור מוצר זה היא למשך 12 חודשים מיום האספקה. לפרטים מלאים, עיין בכתב האחריות הכלול 

.PlayStation VR באריזת
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