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Запобіжні заходи 
Перш ніж використовувати цей виріб, уважно ознайомтеся з цим посібником,  
а також усіма посібниками для сумісного обладнання. Зберігайте посібники для 
подальших довідок.

Заходи безпеки

Ризик травмування для дітей
• Зберігайте виріб у недосяжному для маленьких дітей місці.

Використання та догляд
• Запобігайте потраплянню рідини або дрібних деталей всередину виробу. 
• Не торкайтесь виробу вологими руками.
• Не кидайте пристрій і не піддавайте його сильним механічним ударам. 
• Не ставте на пристрій важкі предмети.
• Транспортування повинно виконуватися в оригінальній упаковці виробника.

Умови зберігання
• Оберігайте виріб від впливу надто високої чи низької температури під час 

використання, транспортування або зберігання. 
• Не залишайте виріб на тривалий час під прямим сонячним промінням (наприклад,  

у салоні автомобіля у спекотний день).
• Продукцію слід зберігати в оригінальній упаковці в темному, сухому, чистому, добре 

провітрюваному місці, далеко від кислот і лугів.

Чищення
• Використовуйте м’яку та суху тканину для очищення продукту.
• Не використовуйте розчинники або інші хімічні засоби.
• Не використовуйте тканину оброблену хімічними засобами для чищення поверхні.

Сумісне устаткування
PlayStation®Camera (модель CUH-ZEY1 або CUH-ZEY2) 

Під’єднання
Цей адаптер використовується для під’єднання PlayStation Camera до консолі 
PlayStation®5. Виконавши під’єднання, ви можете використовувати гарнітуру 
PlayStation®VR із консоллю PS5™.
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UA

Адаптер PlayStation Camera

PlayStation Camera

1   Під’єднайте адаптер 
PlayStation Camera до 
порту USB Type-A на 
задній панелі консолі.

2   Під’єднайте PlayStation 
Camera до порту AUX  
на адаптері.  

Докладніші відомості про налаштування PS VR, камери та консолі читайте в посібниках, 
що додаються до цих виробів.

Технічні характеристики

Наявні порти Роз’єм USB Type-A  
(SuperSpeed USB 5 Гбіт/с)  
Порт AUX

Номінальна вхідна напруга 5 В ⎓ 500 мА

Зовнішні габарити Прибл. 87 × 17 × 25 мм (ширина × 
висота × глибина / без кабелю)

Вага Прибл. 38 г

Робоча температура середовища Від 5°C до 35°C

Країна виробництва Китай

Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ГАРАНТІЯ
На цей виріб надається гарантія виробника на 12 місяців від дати доставки. Докладнішу 
інформацію читайте в гарантійному документі, який входить до комплекту PlayStation VR.
 
Виробник: Соні Інтеректів Ентертейнмент Інк., 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, 
Японія. 

Дата виготовлення зазначена на упаковці або етикетці виробу після позначки “P/D”  
у наступному форматі: P/D: MM.YYYY, де MM – місяць, YYYY – рік виготовлення.

Уповноважений представник виробника в Україні з питань відповідності вимогам 
технічних регламентів: ТОВ «Соні Україна», вул. Іллінська, 8, м.Київ, 04070, Україна.
 
Утилізуйте продукт відповідно до місцевого законодавства про переробку електричного 
та електронного обладнання.

Продажі повинні проводитися відповідно до вимог чинного законодавства.
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