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HE

לפני השימוש
  יש לקרוא בעיון מדריך זה את המדריכים של החומרה התואמת. 	 

יש לשמור את ההוראות לצורך עיון בעתיד.
 עדכן תמיד את תוכנת המערכת של PlayStation®5 לגרסה 	 

העדכנית ביותר.

אמצעי זהירות
בטיחות

פציעות ילדים קטנים 
יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים קטנים. ילדים קטנים 
עלולים לגרום נזק למוצר ועקב כך לתקלה, לבלוע חלקים קטנים, 

לכרוך את הכבלים סביב עצמם או לפצוע את עצמם או אחרים בטעות.

שימוש וטיפול
אין לאפשר חדירה של מים או חלקיקים קטנים למוצר. 	 
איו לגעת במוצר בידיים רטובות.	 
אין לגעת במוצר במהלך סופת ברקים.	 
  אין להשליך או להפיל את המוצר ואף אין לחשוף אותו ללחץ 	 

פיזי חזק.
אין לעמוד על המוצר ואין להניח עליו חפצים.	 
אין לגעת בחלק הפנימי של השקע או להכניס אליו עצמים זרים.	 
אין לאפשר מגע של פריטים מתכתיים אחרים עם השקעים.	 
 אם יש פיסות אבק או עצמים זרים על המחברים, יש להסיר אותם 	 

בעזרת מטלית יבשה לפני החיבור.
לעולם אין לפרק או לשנות את המוצר.	 
י ש להימנע משימוש ממושך במוצר. מומלץ לקחת הפסקה בת 15 	 

דקות לכל שעת משחק.
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ניקוי
יש לפעול לפי ההוראות שלהלן כדי למנוע פגיעה או דהיית צבע של 

החלקים החיצוניים של המוצר.
יש לנגב במטלית רכה ויבשה. 	 
אין להשתמש בקוטלי חרקים או בחומרים נדיפים אחרים. 	 
 אין להניח חומרי גומי או ויניל על צדו החיצוני של המוצר למשך פרק 	 

זמן ארוך. 
 אין להשתמש בחומרים ממיסים או בכימיקלים אחרים. אין לנגב את 	 

המוצר במטלית ניקוי שספוגה בחומר כימי.

תנאי אחסון
  אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה 	 

או לאור שמש ישיר במהלך הפעולה, ההובלה והאחסון.
  אין להשאיר את המוצר ברכב שחלונותיו סגורים, במיוחד 	 

במזג אוויר חם.
אין לחשוף את המכשיר לאבק, עשן או אדים.	 
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חיבור והתקנה
PS5™ שבגב קונסולת USB Type-A-חבר את המצלמה ליציאת ה 

ולאחר מכן מרכז את המצלמה על הטלוויזיה. 

הנחת המצלמה מעל הטלוויזיה

כוונן את המעמד כדי למנוע נפילה של המצלמה.
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הנחת המצלמה לפני הטלוויזיה

עצות

 אם המצלמה אינה מזוהה על ידי קונסולת PS5, נתק את כבל המצלמה  ˎ
ולאחר מכן חבר אותו שוב. אם המצלמה עדיין לא מזוהה, כבה את 

קונסולת PS5 ולאחר מכן הפעל אותה שוב.

  אם העדשות של המצלמה יתלכלכו, יש לנגב אותן  ˎ
במטלית בד רכה.

התאימו את הזווית על ידי סיבוב המצלמה. ˎ
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מפרט

 5 V ⎓ 300 mA דירוג קלט חשמלי

בערך 100 × 41 × 75 מ"מ
)רוחב x גובה x עומק(

מידות חיצוניות

בערך 192 ג’ משקל

x 1920  1080 פיקסלים  פיקסלים של וידאו

40 ס”מ - ∞/ °83.2    טווח המצלמה

בקירוב 2 מ’ אורך כבל

35°C 5° לC טמפרטורת הפעלה

סין ארץ הייצור

המבנה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
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אחרוית
אחריות היצרן עבור מוצר זה תקפה למשך 12 חודשים מיום הרכישה. 

.PS5-לפרטים מלאים, יש לעיין בכתב האחריות המצורף לאריזת ה

Sony Interactive Entertainment. מוצר זה יוצר על-ידי או מטעם
 .1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan Inc. 
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