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Adaptér PlayStation Camera

Kamera 
PlayStation Camera 

Bezpečnostné opatrenia 
Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod a akékoľvek návody  
pre kompatibilný hardvér. Návod si odložte na budúce použitie.

Bezpečnosť

Zranenia malých detí
• Produkt držte mimo dosahu malých detí.

Používanie a zaobchádzanie
• Nedovoľte, aby sa do vnútra výrobku dostali kvapaliny alebo drobné častice. 
• Výrobku sa nedotýkajte mokrými rukami.
• Nedovoľte, aby produkt spadol na zem ani ho nevystavujte silným nárazom. 
• Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.

Podmienky uskladnenia
• Počas prevádzky, prepravy alebo uskladnenia nevystavujte produkt pôsobeniu príliš 

vysokých alebo nízkych teplôt.
• Nenechávajte výrobok dlhší čas na priamom slnečnom svetle (napr. v aute počas leta).

Čistenie
• Na čistenie produktu používajte mäkkú a suchú handričku.
• Na čistenie výrobku nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemikálie.
• Neutierajte výrobok chemicky ošetrenou prachovkou.

Kompatibilný hardvér
Kamera PlayStation®Camera (model CUH-ZEY1 alebo CUH-ZEY2) 

Pripojenie
Na pripojenie kamery PlayStation Camera ku konzole PlayStation®5 používajte tento adaptér. 
Po pripojení si môžete užiť systém PlayStation®VR na svojej konzole PS5™.

1   Pripojte adaptér 
PlayStation Camera do 
portu USB Type-A v zadnej 
časti konzoly.

2   Pripojte kameru 
PlayStation Camera  
do portu AUX v adaptéri.  
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SKĎalšie informácie o tom, ako nastaviť svoj systém PS VR, kameru a konzolu, nájdete  
v návode, ktorý je súčasťou balenia produktu.

Technické parametre

Porty produktu Konektor USB Type-A  
(SuperSpeed USB 5 Gb/s)  
Port AUX

Napájanie 5 V ⎓ 500 mA

Vonkajšie rozmery Približne 87 × 17 × 25 mm  
(šírka × výška × hĺbka/bez kábla)

Hmotnosť Pribl. 38 g

Teplota prevádzkového prostredia 5 °C až 35 °C

Krajina pôvodu Čína

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ZÁRUKA
Na tento produkt výrobca poskytuje 12-mesačnú záruku, ktorá začína plynúť odo dňa 
doručenia produktu. Bližšie podrobnosti nájdete v záruke, ktorá je súčasťou balenia systému 
PlayStation VR.

 
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Interactive 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.

Import do Európy a distribúciu zabezpečuje spoločnosť Sony Interactive Entertainment 
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.
Autorizovaným zastupiteľstvom pre vydávanie a držbu vyhlásení o zhode je spoločnosť  
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.

Pre spotrebiteľov v Európe a Turecku.

   
Keď vidíte tento symbol na našich elektrických produktoch alebo obaloch, znamená to,  
že tento elektrický produkt by sa v EÚ, Turecku či iných krajinách, kde sú k dispozícii systémy 
zberu triedeného odpadu, nemal likvidovať s netriedeným domácim odpadom. V záujme 
náležitej likvidácie odpadu zariadenia likvidujte prostredníctvom registrovaných zberných 
surovín v súlade s platnou legislatívou. Vyradené elektrické produkty a batérie je možné 
bezplatne likvidovať aj prostredníctvom predajcov pri zakúpení nových produktov rovnakého 
typu. Navyše, v krajinách EÚ môžu veľkí maloobchodní predajcovia realizovať bezplatný zber 
drobných vyradených elektronických produktov. U svojho miestneho maloobchodného 
predajcu sa informujte, či je táto služba k dispozícii pre vami likvidované produkty. Týmto 
konaním pomôžete chrániť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného 
prostredia pri manipulácii s elektrickým odpadom a jeho likvidácii.
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