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PlayStation Camera adapter

PlayStation Camera

Elővigyázatossági intézkedések 
A termék használata előtt figyelmesen olvasd el az útmutatót és a kompatibilis hardverek 
útmutatóit. Őrizd meg az útmutatókat, hogy később is belelapozhass.

Biztonság

Kisgyermekek sérülése
• A terméket tartsuk távol kisgyermekektől.

Használat és kezelés
• Folyadék és apró szilárd tárgyak ne kerüljenek a termék belsejébe. 
• Ne érj hozzá a termékhez nedves kézzel.
• Ne dobáld a terméket, és vigyázz, hogy ne essen le, illetve, hogy ne érje erős külső behatás.
• Ne helyezz nehéz tárgyat a termékre.

Tárolási feltételek
• Működés, szállítás vagy tárolás közben ne tedd ki a terméket szélsőségesen magas vagy 

alacsony hőmérsékletnek. 
• A terméket ne hagyd hosszú ideig olyan helyen, ahol közvetlen napfény érheti  

(pl. a kocsiban nyáron).

Tisztítás
• Puha, száraz kendővel tisztítsd a terméket.
• A termék tisztításához ne használj oldószert vagy más vegyszert.
• Ne töröld le a terméket vegyszerrel kezelt törlőkendővel.

Kompatibilis hardver
PlayStation®Camera (típus: CUH-ZEY1 vagy CUH-ZEY2) 

Csatlakoztatás
Az adapter segítségével egy PlayStation Camera eszközt csatlakoztathatsz  
PlayStation®5 konzolodhoz. A csatlakoztatást követően élvezheted a PlayStation®VR nyújtotta 
élményt PS5™ konzolodon is.

1   Csatlakoztasd a 
PlayStation Camera 
adaptert egy USB Type-A 
aljzathoz a konzol 
hátoldalán.

2   Csatlakoztasd a 
PlayStation Camera eszközt 
az AUX-aljzathoz az 
adapteren  
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HUA PS VR, a kamera és a konzol beállításával kapcsolatos további útmutatásért lásd az egyes 
termékekhez mellékelt használati utasítást.

Termékjellemzők

Aljzatok a terméken USB Type-A csatlakozó  
(SuperSpeed USB 5 Gbps)  
AUX-aljzat

Névleges bemenő teljesítmény 5 V ⎓ 500 mA

Külső méret Kb. 87×17×25 mm 
(szélesség×magasság×mélység/ 
kábel nélkül)

Tömeg Kb. 38 g

Működési környezeti hőmérséklet 5 °C-tól 35 °C-ig

Gyártó ország Kína

A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak.

GARANCIANYILATKOZAT
A termékre az átvételtől számított 12 hónapos gyártói garancia vonatkozik. További részletekért 
lásd a PlayStation VR csomagolásában található garanciale velet.

 
A termék gyártója a Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075 Japán vagy annak megbízottja.

Európába importálja és forgalmazza: Sony Interactive Entertainment Europe Limited,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Egyesült Királyság.

A Megfelelőségi nyilatkozat kiadásának és birtoklásának meghatalmazott képviselője  
a Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Az európai és török vásárlók részére. 

   
Ha ezt a jelet látod bármely elektromos termékünkön vagy annak csomagolásán, az azt 
jelenti, hogy az adott elektromos eszközt nem szabad háztartási hulladékként kezelni az EU, 
Törökország, illetve más olyan országok területén, ahol rendelkezésre áll az elkülönített 
gyűjtés lehetősége. A megfelelő hulladékkezelés érdekében hivatalos gyűjtőhelyen,  
az alkalmazandó jogszabályok vagy követelmények betartása mellett add le őket. Azonos 
típusú termékek vásárlása esetén a feleslegessé váló elektromos eszközök és akkumulátorok 
ingyenesen leadhatók a viszonteladóknál. Az EU országaiban a nagyobb viszonteladók 
ráadásul a feleslegessé vált kisebb elektromos eszközöket is ingyenesen átvehetik. Érdeklődj 
a helyi viszonteladónál, hogy a szolgáltatás elérhető-e az általad leadni kívánt termék 
esetében. Ha így teszel, elősegíted a természeti kincsek megóvását és az elektronikus 
eszközökre vonatkozó környezetvédelmi tevékenységek színvonalának javulását.
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