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HE

לפני השימוש
קרא בעיון מדריך זה את המדריכים של החומרה התואמת. שמור את ההוראות לצורך עיון בעתיד. ˎ
תמיד בצע עדכון של המערכת שלך לגרסה העדכנית ביותר של תוכנת המערכת. ˎ

אמצעי זהירות

בטיחות
יש להימנע משימוש ממושך במוצר. מומלץ לקחת הפסקה בת 15 דקות לכל שעת משחק. ˎ
שמור על המוצר מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים. ילדים צעירים עלולים לפגוע במוצר ולגרום  ˎ

לתקלה, לבלוע חלקים קטנים או לכרוך את הכבלים סביב עצמם, או לגרום בטעות לפציעה 
לעצמם או לאחרים.

שימוש וטיפול
אין להניח את המוצר על משטחים שאינם יציבים, שאינם ישרים או שחשופים לתנודות. ˎ
אין להרטיב את המוצר. ˎ
אל תיגע במוצר בידיים רטובות. ˎ
אין לזרוק או לשמוט מוצר זה או להפעיל עליו כוח פיזי רב. ˎ
אל תניח חפצים כבדים על המוצר. ˎ
אין לגעת בחלק הפנימי של השקע או להכניס אליו עצמים זרים. ˎ
אין לאפשר מגע של פריטים מתכתיים אחרים עם השקעים. ˎ
לעולם אל תפרק או תשנה את המוצר. ˎ

הגנה חיצונית
עקוב אחר ההוראות שלהלן כדי למנוע פגימה או דהיית צבע של החלקים החיצוניים של המוצר.

אין להניח חומרי גומי או ויניל על צדו החיצוני של המוצר למשך פרק זמן ארוך. ˎ
השתמש במטלית בד רכה ויבשה לניקוי המוצר. אין להשתמש בחומרים ממיסים או בכימיקלים  ˎ

אחרים. אין לנגב באמצעות מטלית ניקוי הספוגה בחומרים כימיים.
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תנאי אחסון
אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר. ˎ
אל תחשוף את המכשיר לאבק, עשן או אדים. ˎ

הרכבת המעמד

הכניסו את המצלמה לתוך המעמד. 1

התאימו את החריצים שבבסיסו של הכבל אל המעמד, ולאחר מכן לחצו על בסיס  2
הכבל כדי להכניסו לתוך המעמד.
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חיבור והתקנה
חבר את המצלמה ליציאת ה-AUX של מערכת PlayStation®4 ולאחר מכן הנח את המצלמה מעל 

)באמצע( או לפני )באמצע( הטלוויזיה.

הנחת המצלמה מעל הטלוויזיה
כדי למנוע מהמצלמה ליפול, אבטח אותה מעל הטלוויזיה על-ידי כיפוף המעמד למקומו.

הנחת המצלמה לפני הטלוויזיה
ניתן גם להניח את המצלמה לפני הטלוויזיה על-ידי כיפוך המעמד למקומו.

או
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עצה
 אם המצלמה אינה מזוהה על-ידי מערכת  ™PS4, נתק את כבל המצלמה ולאחר מכן חבר אותו שוב. ˎ

אם המצלמה עדיין אינה מזוהה, כבו את מערכת ה- ™PS4 שלכם ולאחר מכן הפעילו אותה מחדש.
אם העדשות הכפולות של המצלמה מתלכלכות, נקה אותן בעזרת בד רך. ˎ
התאימו את הזווית על ידי סיבוב המצלמה. שימו לב שסיבוב יתר של המצלמה עלול לנתק אותה  ˎ

מהמעמד. אסור לחפצי מתכת אחרים לבוא במגע עם המחברים.

25°

מפרט

V  500 mA 3.5דירוג קלט חשמלי
 בערך 159 × 28 × 28מידות חיצוניו ת )לא כולל המעמד(

)רוחב x גובה x עומק( 
בערך 152 ג”רמשקל )לא כולל המעמד(

1280 × 800 פיקסלים × 2פיקסלים של וידאו )מקסימום(
מצלמת סטריאומצלמה

30  ס”מ ~  ∞/85° טווח המצלמה
מערך מיקרופונים של 4 ערוציםמיקרופונים

בקירוב 2 מ’אורך כבל
35°C  ל  5°C טמפרטורת הפעלה

סיןארץ הייצור

המבנה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
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אחריות
מוצר זה מכוסה על-ידי אחריות היצרן למשך 12 חודשים מתאריך הרכישה. לקבלת פרטים מלאים, 

.PS4™ עיין באחריות המצורפת לערכת

 מוצר זה יוצר על-ידי או מטעם
,Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 

.Japan 108-0075
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