Tips
Om kameran inte känns igen av PS4™-systemet, tar du ut
kamerakabeln och sätter in den igen. Om kameran fortfarande inte
känns igen, stänger du av PS4™-systemet och sätter på det igen.
ˎˎ Om dubbelobjektiven på PS Camera blir smutsigt, torkar du av det med
en mjuk trasa.
ˎˎ Du kan justera vinkeln på PS Camera uppåt och neråt.
ˎˎ
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PlayStation®Camera

Bruksanvisning

35 °

Tekniska data

CUH-ZEY17023329

Kompatibel med PlayStation®4-system.
PlayStation®Camera är avsedd att användas med PlayStation®4-systemet till att

spela in bild- och ljudinnehåll för spel och program.

Försiktighetsåtgärder
Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningar för kompatibel
maskinvara innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen. Den kan
behövas i framtiden.

Säkerhet

Yttermått
(bredd × höjd × djup)

Ca 186 × 27 × 27 mm

Vikt

Ca 168 g

Bildpunkter för video (max)

1 280 × 800 bildpunkter × 2

Kamera

Stereokamera

Kameraräckvidd

30 cm ~ ∞/85°

Mikrofoner

4-kanalig mikrofonbank

Kabellängd

Ca 2 m

Driftstemperatur

5–35 °C

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

GARANTI

ˎˎ Se

till att produkten är utom räckhåll för små barn. Små barn kan svälja små delar
eller trassla in sig i sladdarna, vilket kan orsaka skada, olycksfall eller funktionsfel.
ˎˎ Rör inte vid produkten med våta händer.
ˎˎ Plocka aldrig isär eller bygg om produkten.
ˎˎ Kontrollera att det finns inte finns damm eller främmande föremål i uttagen när
du ansluter kablar.
ˎˎ Låt inte vätska eller små partiklar komma in i produkten.
ˎˎ Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga.
ˎˎ Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus.

Användning och hantering
ˎˎ Låt

inte några andra metallföremål komma i kontakt med uttagen.
inga föremål ovanpå produkten. Stå inte på produkten.
ˎˎ Kasta inte produkten och undvik att tappa den eller på annat sätt utsätta den för
kraftiga stötar.
ˎˎ Placera inte produkten på ytor som är ostadiga, lutar eller utsätts för vibrationer.
ˎˎ Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor.
ˎˎ Följ instruktionerna nedan för att undvika att ytan slits eller blir missfärgad.
ˋˋ Torka med en mjuk och torr tygtrasa.
ˋˋ Placera inte föremål av gummi eller vinylplast på produktens hölje under en
längre tid.
ˋˋ Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte heller med en
trasa som har behandlats med kemikalier.

Produkten omfattas av tillverkarens garanti i tolv månader efter köpet. För
fullständig information hänvisas till garantisedeln som medföljer PS4™-systemet.
Produkten är tillverkad av, eller tillverkad på uppdrag av, Sony Computer
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Importerad till, och distribuerad i, Europa av Sony Computer Entertainment Europe
Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.
Den auktoriserade representanten för utfärdande och innehav av försäkringar om
överrensstämmelse är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 703 27
Stuttgart, Tyskland.
Tillverkad i Kina.

ˎˎ Lägg

Ansluta och installera
Ta bort skyddsfilmen från kameran och placera sedan kameran mitt framför tv:n.
Till AUX-porten på PlayStation®4-systemet

Fästa kameran på ett tv-stativ eller en tv-möbel
 Ta bort den vita filmen från den medföljande dubbelhäftande tejpen (för
PlayStation Camera). Sätt fast tejpen på kamerans undersida.
 Ta bort den®gula filmen och fäst sen kameran framför tv:n.
Observera! Med den dubbelhäftande tejpen kan du fästa kameran på en horisontell
yta direkt framför tv:n. Använd inte tejpen för att fästa kameran på själva tv:n.
Om du fäster kameran på en målad yta kan det leda till märken i färgen eller att
färgen flagar av.

När du ser denna symbol på våra elektriska produkter eller förpackningarna till
dessa anger det att produkten ifråga inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i
Europa och Turkiet. Se till att produkten avfallshanteras på rätt sätt genom att
kassera den i enlighet med gällande lokala lagar eller föreskrifter för hur elektrisk
utrustning ska skrotas. Genom att göra detta hjälper du till att bevara
naturtillgångar och förbättra standarden på det miljömässiga skyddet vid hantering
och insamling av elektroniskt avfall.
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