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(for PlayStation®2) SCEH-00448

NotesPlayStation®Eye
Podłączanie kamery
Włóż wtyczkę złącza USB
kamery
do jednego
ze złączy
z przodu
systemu
PlayStation
®3. present a choking
• This
product
contains
smallUSB
parts,
which,
if removed,
may
Niebieski wskaźnik zasilania
z przodu
powinienUSB
zaświecić,
komunikując
gotowość
• Any LED
cleaning
of kamery
the EyeToy®
Camera
should be
done by an adult, or un
urządzenia do™użycia. adult supervision.
Odłączanie kamery
®Eye
• DoPlayStation
not use a moistened
cloth to clean the EyeToy® USB Camera. If water ge
Instrukcja obsługi
Aby odłączyć kamerę, delikatnie
wyciągnij
wtyczkę złącza USB kamery z systemu PlayStation®3.
Instruction
Manual
the camera
to malfunction.
Gratulujemy zakupu kamery
PlayStation®Eye. Przed rozpoczęciem korzystania z kamery należy
Nie
ciągnij
za
kabel,
ponieważ
może
to
spowodować
jego
uszkodzenie.
Odłączenie
kameryaspodczas
Thank
for purchasing
the EyeToy®
USBjąCamera
(for PlayStation
®2).Kamera
Beforejest
using this product,
uważnieyou
przeczytać
niniejszą instrukcję
i zachować
do późniejszego
wykorzystania.
• Do not use benzene, paint thinner,
or other
chemicals,
these may damage
gry spowoduje zakończenie transmisji.
przeznaczona
użytku
z komputerowym
rozrywki
PlayStation®3.
carefully
readdothis
manual
and retainsystemem
it for future
reference.
USB Camera.
Korzystanie
z kamery
PlayStation
®Eye
This
EyeToy®
USB
Camera
is
designed
for
use
with
the
PlayStation
®2 computer entertainment
system.
•
When
using
a
commercially
available
cleaning
cloth,
follow
the instructions s
Ostrzeżenie
Aby uniknąć ryzyka potencjalnego porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, nie należy wystawiać

Zalecana odległość użytkownika od kamery podczas korzystania z niej to 1,5 do 2 metrów.

Connecting the EyeToy® USB Camera

kamery na działanie deszczu, wody ani wilgoci.
WARNING

niebieski wskaźnik kąta obiektywu
czerwony wskaźnik
Holding the connector for the
EyeToy®
USB Camera with the USB mark facing
kąta obiektywu
znacznik
kąta obiektywu
Bezpieczeństwo
connector into either USB connector
on the
front of the PlayStation®2 console.
przełącznik kąta
obiektywu
Niniejszy produkt zaprojektowano z najwyższą troską o bezpieczeństwo użytkownika. Jednak każde
(blue) on the front of the camera should light up blue to indicate that the EyeTo
urządzenie elektryczne, które jest używane w niewłaściwy sposób, stwarza potencjalne zagrożenie
to use.
Należy upewnić się, żeready
przełącznik
kąta obiektywu jest ustawiony w odpowiednim położeniu. Aby
Safety
pożarem i ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub odniesienia obrażeń ciała. Aby zapewnić
panoramiczny”, obróć przełącznik kąta obiektywu w prawo, tak aby znacznik kąta
This
product
has beenproduktu,
designed
withstosować
the highest
safety. However, any electrical uzyskać
device,„widok
if
bezpieczną
eksploatację
należy
się do concern
poniższychforzaleceń.
obiektywu
znalazł
się
w
jednej
linii
z
niebieskim wskaźnikiem kąta obiektywu. Aby uzyskać „widok
•	Należy
zwracać uwagę
na wszelkie
wskazówki
dotycząceshock
środków
i
used
improperly,
has the
potentialostrzeżenia,
for causing
fire, electrical
or ostrożności
personal injury.
To ensure accidentstandardowy”, obróć przełącznik kąta obiektywu w lewo, tak aby znacznik kąta obiektywu znalazł sięYou can conn
instrukcje.
free
operation, be sure to follow these guidelines.
w
jednej
linii
z
czerwonym
wskaźnikiem
kąta obiektywu.
EyeToy® USB
•	Nie należy korzystać z kamery, jeśli działa ona w niewłaściwy sposób.

To
prevent
fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
Środki
ostrożności

Precautions

• Observe all warnings, precautions and instructions.
Jeśli kamera jest ustawiona na podłodze, należy ją odchylić w celu podniesienia obiektywu lub
•	Jeśli kamera nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z odpowiednią infolinią obsługi klienta
console is tur
• Do not use the device if it functions in an abnormal manner.
obrócić korpus kamery, aby dostosować jej pozycję. Gracze o różnym wzroście powinni zmieniać kątsoftware func
dla posiadaczy systemu PlayStation®. Numery infolinii można znaleźć:
®
customer
service
number kamery, aby poprawić komfort korzystania z niej. NIE NALEŻY zmieniać położenia kamery
• –If wthekażdej
device
does
not
function
properly,
call
the
appropriate
PlayStation
ustawienia
instrukcji oprogramowania dla systemów PlayStation®, PlayStation®2 i
impaired whi
which
can be
— urządzenie wystarczy lekko odchylić.
®3,found:
PlayStation
Camera rema
– within every PlayStation® and PlayStation®2 format software manual; and
– w naszej witrynie sieci Web pod adresem PlayStation.com

Należy upewnić się, że tło, na którym stoi gracz, jest wystarczająco nieruchome, ponieważ ruchy w

– on our website www.playstation.com
tle mogą wpływać na rozgrywkę. Należy również zapewnić wystarczającą ilość miejsca do zabawy,
Korzystanie z kamery PlayStation®Eye
zwracając uwagę na meble, drzwi, zwierzęta domowe, a przede wszystkim inne osoby.
•	Nieand
należyhandling
wystawiać kamery na działanie wysokich temperatur i wysokiej wilgotności, ani
Use
Disconnecting the EyeToy® USB Camera
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji komunikacji głosowej i komunikacji wideo
bezpośrednie
działanie
promieni słonecznych
(z urządzenia
należy korzystaćhigh
w środowisku
• Do
not expose
the EyeToy®
USB Camera
to high temperatures,
humidityo or direct sunlight
To disconnect
thesię
EyeToy®
USB
Camera, oprogramowania
pull it out by the
connector. Do not p
należy zapoznać
z instrukcją
użytkownika
systemu
kamery PlayStation®Eye,
temperaturze
od 5°C
do 35°C). where temperatures range between 5 °C – 35 °C).
(operate
in an
environment
this may
damage it.
PlayStation®3 pod adresem
PlayStation.com
Nie należy dopuścić, aby do wnętrza kamery dostała się jakakolwiek ciecz lub małe cząstki.
••	Do
not allow liquid or small particles to get into the EyeToy® USB Camera.
•	Nie należy kłaść na kamerze ciężkich przedmiotów.
Removal of the EyeToy® USB Camera during play will result in termination of t
Rozwiązywanie problemów
••	Do
not put heavy objects on the EyeToy® USB Camera.
Nie należy rozbierać ani modyfikować kamery.
Kamera PlayStation®Eye nie rozpoznaje ruchów gracza.
••	Never
disassemble
orani
modify
Nie należy
skręcać kabla
mocnothe
go EyeToy®
ciągnąć. USB Camera.
– Problem może dotyczyć światła w pomieszczeniu.
••	Do
not twist
thekamerą,
cable or
pull it forcibly.
Nie należy
rzucać
upuszczać
jej ani dopuszczać do jakichkolwiek uszkodzeń fizycznych
Using the EyeToy® USB Camera
• Do
not throw or drop the EyeToy® USB Camera, or subject it to strong physical shock. – Sprawdź, czy w pobliżu nie migają żadne światła oraz czy twoja sylwetka jest równomiernie
urządzenia.
oświetlona od przodu.
The usage and function of the EyeToy® USB Camera may vary depending on t
Nie należy
dotykać
części
ani wkładać
żadnych
przedmiotów
do złącza USB
••	Do
not touch
themetalowych
metal parts
or insert
foreign
objects
into the connector
forkamery
the
– W miarę możliwościthe
unikaj
korzystaniasoftware
z żarówekmanual
energooszczędnych
PlayStation®USB
Eye. Camera.
appropriate
for details.i świetlówek
EyeToy®
fluorescencyjnych
oraz
włącz wszystkie dostępne światła.
Nie należy
ustawiać
ani używać
kamery naUSB
niestabilnej
••	Do
not place,
or use,
the EyeToy®
Camerapowierzchni.
on an unstable surface.
•	Należy upewnić się, że dostępna jest wystarczająca ilość miejsca do gry.
Przyciski ekranowe są uaktywniane bez żadnego działania ze strony gracza.
• Make sure you have enough room to play.
– Mógł wystąpić jakiś ruch w tle.
Czyszczenie kamery PlayStation®Eye
– Upewnij się, że tło, na którym stoisz, pozostaje tak nieruchome, jak to tylko możliwe.
Cleaning
the EyeToy® USB Camera
W dłuższym okresie na kamerze może zebrać się kurz.
Positionin
– has
Jeśli w tle znajduje się okno, spróbuj zaciągnąć zasłony i skorzystać ze światła sztucznego.
After
using
the
EyeToy®
USB
Camera
for
an
extended
period
of
time,
you
may
find
that
dust
•	Przed rozpoczęciem czyszczenia kamery należy odłączyć ją od systemu PlayStation®3 w celu
Camera
collected
on the
unit.
Obraz gracza na ekranie jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.
zapewnienia
bezpieczeństwa.
Place the E
••	Before
cleaning
thewytrzeć
EyeToy®
USB Camera,
sureściereczki.
to disconnect it from the PlayStation®–2Pomieszczenie nie jest właściwie oświetlone.
Korpus kamery
należy
za pomocą
miękkiej, be
suchej
top of, or i
– Jeśli twoja sylwetka na ekranie jest zbyt ciemna, włącz wszystkie dostępne światła i skieruj je
•	console
Aby usunąć
zgromadzony na obiektywie, należy użyć sprężonego powietrza
forkurz
safety.
television a
na siebie.
• Wipe off the surface of the EyeToy® USB Camera with a soft, dry cloth.
Uwagi
1.0 metres
– Jeśli twoja sylwetka na ekranie jest zbyt jasna, zaciągnij zasłony i użyj światła sztucznego.
••	Use
air pressure
to clean
off any
dustktóre
thatwhas
collected
on themogą
lens.zostać połknięte
Niniejszy
produkt zawiera
niewielkie
części,
przypadku
odłączenia
przez dzieci, co stwarza niebezpieczeństwo uduszenia.
•	Kamerę powinna czyścić osoba dorosła lub czyszczenie
powinno odbywać się pod nadzorem takiej osoby.
•	Do czyszczenia kamery nie należy używać zwilżonej ani
mokrej ściereczki. Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się
woda, może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.
•	Nie należy używać benzenu, rozcieńczalnika ani innych 		
środków chemicznych, ponieważ mogą one spowodować 		
uszkodzenie kamery.
•	W przypadku korzystania ze specjalnej ściereczki dostępnej
w handlu, należy stosować się do dostarczonych z nią instrukcji.

Caméra USB EyeToy®
(pour PlayStation®2) SCEH-0004

Mode d'emploi

Na ekranie nie widać postaci gracza.
– Kamera nie jest podłączona.
– Pozycja kamery jest nieprawidłowa.
Interfejs

Złącze

Pobór mocy

Wymiary (ok.)

Waga (ok.)

USB 2.0
USB
5 V DC, maks. 500 mA
84 x 67 x 57mm 173g
Temperatura eksploatacji
Przechwytywanie wideo
Format wideo
5°C do 35°C
Głowica obiektywu

640 x 480 pikseli

Remarques

Długość kabla (ok.)
2m

Obraz nieskompresowany lub JPEG
Pole widzenia

2,1 F-stop, zniekształcenia <1%, stała ostrość (w zakresie od 25 cm do ∞ przy FOV 75º) Obiektyw z funkcją zoom, od 56º do 75º FOV
• Ce produit contient de petits éléments qui, s'ils se détachent, présentent
Szybkość klatek
jeunes
enfants.
Rozdzielczość 640 x 480: 60 klatek
na sekundę
• Rozdzielczość 320 x 240: 120 klatek na sekundę

™ urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wygląd i specyfikacje
• Le nettoyage de la caméra

©2010 Sony Computer Entertainment Europe.
constante d'un adulte.
“2” and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

Nous vous remercions d'avoir acheté la caméra USB EyeToy® (pour PlayStation®2). Avant de l'utiliser,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Conservez-le au cas où vous auriez besoin de vous y

un

USB EyeToy® doit être effectué par un adulte, ou

• Ne nettoyez pas la caméra USB EyeToy® à l'aide d'un chiffon humide. Si de
la caméra risque de mal fonctionner.
• N'utilisez pas de benzène, de diluant ou autres produits chimiques risquant d

