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Adaptor PlayStation Camera

PlayStation Camera

Precauţii 
Înainte de a utiliza acest produs, citiţi cu atenţie prezentul manual şi orice manuale pentru 
produse hardware compatibile. Păstraţi instrucţiunile pentru consultare ulterioară.

Siguranţă

Rănirea copiilor mici
• Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor.

Utilizarea şi manipularea
• Nu permite pătrunderea lichidelor sau a particulelor mici în produs.
• Nu atingeţi produsul cu mâinile ude.
• Nu aruncați și nu scăpați produsul, şi nu îl supuneți unor șocuri fizice puternice. 
• Nu aşezaţi obiecte grele pe produs.

Condiţii de păstrare
• Nu expuneţi produsul la temperaturi extrem de scăzute sau de ridicate în timpul 

funcţionării, transportului sau depozitării. 
• Nu lăsați produsul expus la lumina directă a soarelui pentru perioade extinse  

(cum ar fi într-o mașină pe timp de vară).

Curăţarea
• Folosiţi o cârpă moale şi uscată pentru a curăţa produsul.
• Nu utilizați solvenți sau alte substanțe chimice pentru a curăța produsul.
• Nu ștergeți produsul cu o lavetă tratată chimic.

Hardware compatibil
PlayStation®Camera (model CUH-ZEY1 sau CUH-ZEY2) 

Conectare
Folosiţi acest adaptor pentru a conecta PlayStation Camera la consola dvs. PlayStation®5. 
După conectare, vă puteţi bucura de PlayStation®VR cu PS5™.

1   Conectaţi adaptorul 
PlayStation Camera la un 
port USB Type-A din partea 
posterioară a consolei.

2   Conectaţi PlayStation 
Camera la portul AUX  
de pe adaptor.  
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ROPentru mai multe îndrumări privind configurarea PS VR, camerei şi consolei, consultaţi 
instrucţiunile incluse cu fiecare produs.

Specificaţii

Porturile produsului Conector USB Type-A  
(SuperSpeed USB 5 Gbps)  
Port AUX

Putere nominală la intrare 5 V ⎓ 500 mA

Dimensiuni externe Aprox. 87 × 17 × 25 mm 
(lățime × înălțime × adâncime/fără cablu)

Greutate Aprox. 38 g

Temperatură ambiantă de funcţionare Între 5 °C și 35 °C

Ţară de producţie China

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare.

GARANŢIE
Produsul este acoperit timp de 12 luni de la data livrării de garanţia producătorului.  
Pentru detalii complete, consultaţi garanţia furnizată în pachetul PlayStation VR.

 
Acest produs este fabricat de sau pentru Sony Interactive Entertainment Inc.,  
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.

Importat în Europa şi distribuit de Sony Interactive Entertainment Europe Limited,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Marea Britanie.

Reprezentantul autorizat pentru emiterea şi susţinerea Declaraţiilor de conformitate este 
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Pentru clienții din Europa și Turcia. 

   
Când vedeţi acest simbol pe oricare dintre produsele noastre electrice sau pe ambalaj, se 
indică faptul că produsul electric la care se face referire nu trebuie casat ca deşeu menajer 
obişnuit în Uniunea Europeană, Turcia și în celelalte ţări în care sunt disponibile sisteme de 
colectare separată. Pentru a asigura tratarea corectă ca deşeu a acestora, vă rugăm să le 
eliminaţi apelând la un centru de colectare autorizat, în conformitate cu toate legile sau 
reglementările în vigoare. Deşeurile de produse electrice şi baterii pot fi eliminate şi gratuit 
la comercianţi la cumpărarea unui produs nou de acelaşi tip. Mai mult, în ţările din Uniunea 
Europeană, comercianţii mai mari pot să accepte gratuit produse electronice mici pe care 
doriţi să le scoateţi din uz. Întrebaţi comerciantul local dacă acest serviciu este disponibil 
pentru produsele pe care doriţi să le scoateţi din uz. În acest mod, veţi contribui la 
conservarea resurselor naturale şi la îmbunătăţirea standardelor de protecţie a mediului 
pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor electrice.
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