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PlayStation Camera-adapter

PlayStation Camera

Försiktighetsåtgärder 
Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningar för kompatibel 
maskinvara innan du använder produkten. Spara instruktionerna. De kan behövas  
i framtiden.

Säkerhet

Skador på små barn
• Se till att produkten är utom räckhåll för små barn.

Användande och hantering
• Låt inte vätska eller små partiklar komma in i produkten.
• Rör inte vid produkten med våta händer.
• Kasta inte produkten och undvik att utsätta den för fysiska stötar. 
• Lägg inte tunga föremål på produkten.

Förvaringsmiljö
• Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer under användning, 

transport eller förvaring. 
• Lämna inte produkten i direkt solljus under en längre tid (t.ex. i en bil på sommaren).

Rengöring
• Rengör produkten med en mjuk och torr tygtrasa.
• Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier för att rengöra produkten.
• Torka inte produkten med en trasa som har behandlats med kemikalier.

Kompatibel maskinvara
PlayStation®Camera (modell CUH-ZEY1 eller CUH-ZEY2) 

Anslutning
Använd adaptern för att ansluta en PlayStation Camera till PlayStation®5-konsolen. 
När du har anslutit den kan du använda PlayStation®VR på din PS5™.

1   Anslut PlayStation 
Camera-adaptern till en USB 
Type-A-port på baksidan  
av konsolen.

2   Anslut PlayStation 
Camera till AUX-porten  
på adaptern.  
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SVOm du vill veta mer om hur du konfigurerar PS VR, kameran och konsolen kan du läsa  
i anvisningarna som medföljer respektive produkt.

Tekniska data

Produktens portar USB Type-A-kontakt  
(SuperSpeed USB 5 Gbit/s)  
AUX-port

Strömförsörjning 5 V ⎓ 500 mA

Yttermått  Ca 87 × 17 × 25 mm  
(bredd × höjd × djup/exklusive kabel)

Vikt Cirka 38 g

Temperatur för driftsmiljön 5 °C till 35 °C

Tillverkningsland Kina

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

GARANTI
Produkten omfattas av tillverkarens garanti i 12 månader efter leverans. Fullständig information 
finns i garantisedeln som medföljer i förpackningen till PlayStation VR.

 
Produkten är tillverkad av, eller tillverkad på uppdrag av, Sony Interactive Entertainment Inc., 
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importerat till och distribuerat i Europa av Sony Interactive Entertainment Europe Limited,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.
Den auktoriserade representanten för utfärdande och innehav av försäkringar om 
överrensstämmelse är Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,  
1930 Zaventem, Belgien.

För kunder i Europa och Turkiet.

   
När du ser den här symbolen på elektronisk utrustning eller paketering från oss vet du att 
det här är en elektronisk produkt som inte ska slängas i hushållssopor inom EU, Turkiet eller 
andra länder där separat sophantering finns tillgänglig. För att se till att avfallet hanteras  
på rätt sätt ska du lämna in det på en behörig återvinningscentral i enlighet med alla 
tillämpbara lagar eller krav. Elektroniskt avfall eller batterier kan även lämnas in kostnadsfritt 
hos återförsäljare när du köper en ny produkt av samma typ. Inom EU kan större kedjor 
dessutom ta emot mindre elektroniska produkter kostnadsfritt. Fråga din återförsäljare om 
den tjänsten finns tillgänglig för de produkter du vill slänga. När du gör det hjälper du till att 
spara på naturliga resurser och förbättrar standarden för miljöskydd när det gäller 
behandling och avfallshantering av elektroniska produkter och batterier.
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