
PlayStation®Camera

Wskazówki
 ˎ Jeżeli kamera nie zostanie rozpoznana przez system PS4™, odłącz 
przewód kamery, po czym podłącz go ponownie. Jeżeli kamera nadal 
nie jest rozpoznawana, wyłącz i włącz ponownie system PS4™.

 ˎ Jeżeli dwa obiektywy kamery PS Camera ulegną zabrudzeniu, należy je 
przetrzeć miękką szmatką.

 ˎ Można ustawiać kamerę PS Camera pod kątem w górę i w dół.

35 ° 35 °

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne 
(szerokość × wysokość × długość)

ok. 186 × 27 × 27 mm

Waga ok. 168 g

Rozdzielczość kamery (maksymalnie) 1280 × 800 pikseli × 2

Kamera Kamera stereo

Zasięg kamery 30 cm ~ ∞/85°

Mikrofony Zestaw mikrofonów 4-kanałowych

Długość przewodu ok. 2 m

Temperatura pracy 5°C–35°C

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

GWARANCJA

Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą 
od daty zakupu. Szczegółowe informacje zawiera gwarancja dostarczona wraz z 
systemem PS4™.

Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Computer Entertainment 
Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia lub w jej imieniu.

Import do Europy i dystrybucja: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 
10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

Autoryzowanym przedstawicielem odpowiedzialnym za wydawanie i 
przechowywanie Deklaracji Zgodności jest firma Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.

Wyprodukowano w Chinach.

Kompatybilna z systemem PlayStation®4.
Kamera PlayStation®Camera jest przeznaczona do użytku z systemem 
PlayStation®4, w celu rejestracji obrazu i dźwięku w grach i aplikacjach. 

Środki ostrożności

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję 
obsługi oraz instrukcje współpracującego z nim sprzętu. Należy zachować instrukcję 
na przyszłość.

Bezpieczeństwo
 ˎ Produkt należy trzymać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Małe dzieci 
mogą połknąć drobne części lub zawinąć się w kable, co może prowadzić do 
obrażeń lub spowodować wypadek albo awarię urządzenia.

 ˎ Nie należy dotykać produktu mokrymi rękoma.
 ˎ Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
 ˎ Podczas podłączania przewodów sprawdź, czy na złączach nie ma kurzu lub 
obcych przedmiotów.

 ˎ Nie wolno dopuścić, aby do produktu dostały się płyny lub drobne cząstki.
 ˎ Nie należy wystawiać produktu na działanie kurzu, dymu lub pary.
 ˎ Nie wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności 
ani bezpośrednio padających promieni słonecznych.

Używanie i obsługa
 ˎ Dopilnuj, by żadne metalowe przedmioty nie dotykały złączy.
 ˎ Nie umieszczaj żadnych metalowych przedmiotów na górze produktu. Nie stawaj 
na produkcie.

 ˎ Nie należy rzucać produktem lub go upuszczać, ani w żaden inny sposob narażać 
go na silne wstrząsy fizyczne.

 ˎ Nie umieszczaj produktu na powierzchniach, które są niestabilne, pochylone lub 
podatne na wibracje.

 ˎ Produkt nie może mieć kontaktu z płynami.
 ˎ Aby zapobiec nadmiernemu zużywaniu się lub zmianie koloru powierzchni 
zewnętrznych produktu, należy przestrzegać poniższych instrukcji.

 ˋ Czyścić te elementy za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.
 ˋ Nie należy pozostawiać przez dłuższy czas gumowych lub winylowych 

przedmiotów na elementach zewnętrznych produktu.
 ˋ Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie 

należy wycierać produktu za pomocą ściereczki nasączonej chemikaliami.

Podłączanie i instalacja

Usuń folię ochronną z kamery, po czym umieść kamerę przed telewizorem, pośrodku 
jego szerokości.

Do portu AUX w systemie PlayStation®4

Mocowanie kamery do stolika lub szafki telewizyjnej
  Usuń białą folię z dostarczonej (wraz z PlayStation®Camera) dwustronnej taśmy 

klejącej, a następnie przyklej taśmę do spodu kamery.
  Zdejmij żółtą folię, po czym przymocuj kamerę przed telewizorem. 

UWAGA: dwustronna taśma klejąca służy do przymocowania kamery na poziomej 
powierzchni bezpośrednio przed telewizorem. Taśmy nie należy używać w celu 
przymocowania kamery bezpośrednio do telewizora. Zainstalowanie kamery na 
pomalowanej powierzchni może skutkować powstaniem śladów na farbie lub jej 
odpadnięciem.

Instrukcja obsługi

 Symbol ten umieszczony na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym lub jego 
opakowaniu oznacza, że w Europie i w Turcji nie należy wyrzucać go wraz 
z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego 
zagospodarowania odpadów pochodzących z tego wyrobu należy zutylizować go 
zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganiami w zakresie utylizacji sprzętu 
elektrycznego. Postępując w ten sposób, można przyczynić się do oszczędzania 
bogactw naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska naturalnego 
w przetwarzaniu i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego.
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