PlayStation®Camera adaptörü
Yönerge el kitabı
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Önlemler
Bu ürünü kullanmadan önce bu el kitabını ve uyumlu donanımın el kitaplarını dikkatli bir
şekilde okuyun. İleride başvurmak üzere talimatları saklayın.

Güvenlik
Küçük çocukların yaralanması
•

Bu ürünü küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Kullanım ve işletim
•
•
•
•

Ürünün içine sıvı veya küçük cisimlerin girmesine izin vermeyin.
Ürüne ıslak ellerle dokunmayın.
Ürünü atmayın, düşürmeyin veya güçlü fiziksel darbelere maruz bırakmayın.
Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.

Depolama koşulları
•
•

Ürünü kullanım, taşıma veya depolama sırasında aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara
maruz bırakmayın.
Ürünü doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz bırakmayın (örneğin yaz aylarında
arabada bırakmak).

Temizleme
•
•
•

Ürünü temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.
Ürünü temizlerken çözücü maddeler veya başka kimyasal maddeler kullanmayın.
Ürünü kimyasal işleme tabi tutulmuş bir temizlik beziyle silmeyin.

Uyumlu Donanım
PlayStation®Camera (model CUH-ZEY1 veya CUH-ZEY2)

Bağlama
PlayStation®5 konsolunuza bir PlayStation Camera bağlamak için bu adaptörü kullanın.
Bağladıktan sonra PS5™ konsolunuzda PlayStation®VR'ın keyfini çıkarabilirsiniz.
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PlayStation Camera
adaptörünü konsolunuzun
arkasındaki USB Type-A
bağlantı noktasına bağlayın.
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PlayStation Camera'yı
adaptör üzerinde yer alan
AUX bağlantı noktasına
bağlayın.

PlayStation Camera

PlayStation Camera Adaptörü
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PS VR, kamera ve konsol kurulumu hakkında daha fazla bilgi için her ürünle birlikte verilen
talimatlara bakın.
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Özellikler
Ürün bağlantı noktaları

USB Type-A konektör
(SuperSpeed USB 5 Gb/s)
AUX bağlantı noktası

Giriş gücü değeri

5 V ⎓ 500 mA

Dış boyutlar

Yaklaşık 87 × 17 × 25 mm
(genişlik × yükseklik × derinlik/kablo hariç)

Ağırlık

Yaklaşık 38 g

Çalışma ortamı sıcaklığı

5 °C ile 35 °C

Üretildiği ülke

Çin

Tasarımda ve teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

GARANTİ
Bu ürün, teslimat tarihinden itibaren 12 ay süreyle üretici garantisi kapsamındadır. Tüm
ayrıntılar için lütfen PlayStation VR paketinde bulunan garanti belgesine bakın.
Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan
Sony Interactive Entertainment Inc. tarafından ya da adına üretilmiştir +81-3-6748-2111.
Avrupa’ya ithal edilmiş ve 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Birleşik Krallık
adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Europe Limited tarafından dağıtılmıştır.
Uygunluk Beyanlarını yayınlamak ve hazırlamak için Yetkili Temsilci, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belçika’ya gönderilmelidir.
İthalatcı Firma: Sony Eurasia Pazarlama A.Ş., Onur Ofis Park Plaza Saray Mah. Ahmet Tevfik
İleri Cad. No:10 34768 Ümraniye İstanbul Türkiye +90 216 633 9800.

AEEE Yönetmeliðine Uygundur
Elektrikli ürünlerimizin veya paketlerimizin üzerinde görülen bu sembol, ilgili elektrikli ürünün
ayrı atık toplama sistemlerine sahip AB’de, Türkiye’de veya diğer ülkelerde genel evsel atık
olarak atılmaması gerektiğini belirtir. Doğru atık arıtımını sağlamak için, lütfen yürürlükteki
yasalara veya gereksinimlere uygun olarak yetkili bir toplama tesisi aracılığıyla imha edin.
Aynı tipteki yeni bir ürünü satın alırken atılmış elektrikli ürünler de perakendeciler tarafından
ücretsiz olarak imha edilebilir. Ayrıca AB ülkeleri içinde büyük perakendeciler, atılan küçük
elektronik ürünleri ücretsiz olarak kabul edebilirler. Eğer elden çıkarmak istediğiniz ürünler
için bu hizmet kullanımdaysa, lütfen yerel satıcınıza danışın. Bunu yaparak doğal kaynakların
korunmasına ve elektriksel atıkların arıtılması ve imha edilmesinde çevre koruma
standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaksınız.
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