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Tato příručka obsahuje pokyny k používání soupravy 
PlayStation®VR s konzolí PlayStation®4. Souprava PS VR je také 
kompatibilní s konzolí PlayStation®5, ale ikony na obrazovce nebo 
názvy položek se mohou lišit od těch uvedených v této příručce. 
Pokyny k používání konzole PS5™ se také mohou lišit v závislosti 
na používané verzi softwaru, ať už jde o systémový software 
konzolí PS4™ či PS5, nebo software zařízení soupravy PS VR.
Skutečný produkt se může lišit od ilustrací v této příručce. 
Informace obsažené v této příručce mohou být změněny
bez upozornění. 

VAROVÁNÍ
Před používáním produktu si pečlivě pročtěte tento návod k 
použití a všechny manuály ke kompatibilnímu hardwaru a řiďte 
se výstrahami a pokyny pro instalaci. Uschovejte tento návod k 
použití pro budoucí použití.

Použití dětmi

• Souprava VR není určena dětem, kterým ještě nebylo 12 let.

Všeobecné informace o ochraně zdraví
• Soupravu PS VR nepoužívej, pokud jsi unavený, točí se ti hlava, 

trpíš závratí, je ti nevolno, jsi nemocný, pod vlivem alkoholu 
nebo drog nebo pokud máš narušený smysl pro pohyb či 
rovnováhu. Pokud trpíš vážnými zdravotními problémy, obrať 
se před používáním soupravy PS VR na lékaře. 

• Někteří lidé mohou zažívat kinetózu, nevolnost, dezorientaci, 
rozostřené vidění nebo jiné nepříjemné příznaky. V takovémto 
případě okamžitě přestaň soupravu VR používat a sundej ji. 
Jestliže vnímáš libovolné nepříjemné příznaky po použití, 
odpočiň si a nevěnuj se žádným činnostem, které vyžadují 
nenarušený zrak, rovnováhu či koordinaci, až do doby, než tyto 
příznaky zcela zmizí.

• Systém OKAMŽITĚ PŘESTAŇ POUŽÍVAT a než budeš pokračovat 
v hraní, obrať se na svého lékaře, pokud ty nebo tvé dítě 
vykazujete následující zdravotní problémy nebo příznaky: 
závrať, poruchy vidění, škubání v očích nebo ve svalech, ztrátu 
vědomí, dezorientaci, záchvaty nebo libovolné bezděčné 
pohyby či křeče. V HRANÍ POKRAČUJ AŽ PO SCHVÁLENÍ 
LÉKAŘEM.

• Zvyknout si na vnímání virtuální reality může nějakou dobu 
trvat. Když s používáním začínáš, doporučujeme používat 
produkt jen po krátkou dobu.

Záchvaty navozené světelnou stimulací 
(fotosenzitivní epilepsie)

Pokud trpíš epilepsií nebo míváš záchvaty, poraď se před 
používáním tohoto produktu s lékařem.
Některé osoby jsou citlivé na světelné záblesky či blikající světla 
nebo geometrické tvary a vzory, mohou nevědomě trpět epilepsií 
a může u nich docházet k epileptickým záchvatům při hraní 
videoher či sledování videí.
Produkt OKAMŽITĚ PŘESTAŇ POUŽÍVAT a obrať se na svého 
lékaře, pokud při vystavení světelným zábleskům či blikajícím 
světlům nebo jiné světelné stimulaci během hraní videoher či 
sledování videí vykazuješ následující zdravotní problémy a 
příznaky: bolest očí, poruchy vidění, migrénu, záškuby svalů, 
záchvaty křečí nebo další bezděčné pohyby, výpadky paměti, 
ztrátu vědomí nebo zmatenost či dezorientaci.
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Produkt OKAMŽITĚ PŘESTAŇ POUŽÍVAT, pokud kromě výše 
uvedeného během hraní zaznamenáš kterýkoli z 
následujících příznaků: bolest hlavy, závrať, nevolnost, únavu, 
příznaky podobné kinetóze nebo nepohodlí či bolesti v jakékoli 
části těla (oči, uši, ruce, paže, nohy). Pokud tento stav přetrvává, 
vyhledej lékaře.

Okolí a co dělat před hraním

• Nasazení soupravy VR omezí tvé vnímání skutečného okolí. 
Souprava VR nedokáže zjistit překážky. Před použitím 
zkontroluj své okolí a odstraň překážky z hracího prostoru a 
jeho okolí. Více informací o přípravě hracího prostoru najdeš v 
části O hracím prostoru ve stručné příručce. Dávej pozor, abys 
nebyl blízko žádné zdi, schodiště, nábytku nebo jiných 
překážek, do kterých bys mohl narazit nebo o ně zakopnout.

• Učiň kroky, abys při používání zabránil vstupu zvířat, osob či 
jiných překážek do hracího prostoru a jeho okolí.

• Když máš nasazenou soupravu VR, zůstávej ve středu hracího 
prostoru a nechoď. Kdykoli je to možné, zůstaň sedět, a když 
máš nasazenou soupravu VR, vyhýbej se extrémním či 
přehnaným pohybům hlavou, končetinami nebo trupem. 
Jestliže aplikace vyžaduje, abys při používání soupravy VR stál, 
dbej na to, abys pečlivě dodržoval pokyny aplikace.

• Než začneš hrát, zkontroluj, jestli není kabel soupravy VR 
omotaný kolem tvého těla nebo končetin, a často to kontroluj v 
průběhu hraní.

• Produkt nepoužívej na místech, která se mohou třást nebo kde 
může docházet k jiné nestabilitě.

Přestávky

• Obecně doporučujeme udělat si po každé hodině hraní 15 
minut přestávku. Při sledování obsahu virtuální reality se ale 
délka a četnost nezbytných přestávek může u jednotlivých osob 
lišit – dělej si dostatečně dlouhé přestávky, aby veškeré 
nepříjemné pocity mohly odeznít.

• Produkt nepoužívej, když jsi unavený nebo potřebuješ spánek.

Používání sluchátek nebo sluchátek s mikrofonem

Pokud jsou sluchátka či sluchátka s mikrofonem používána při 
vysoké hlasitosti, může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Nastav 
hlasitost na bezpečnou úroveň. Po určité době ti stále hlasitější 
zvuk může začít znít normálně, ale ve skutečnosti dochází k 
poškození sluchu. Pokud ti bude zvonit v uších nebo v nich 
pocítíš jakékoli nepohodlí či uslyšíš tlumené hlasy, ukonči poslech 
a nech si vyšetřit sluch. Čím vyšší je hlasitost, tím dříve může dojít 
k poškození sluchu.

Software zařízení
K softwaru zařízení soupravy PS VR je ti udělena licence podle 
podmínek samostatné licenční smlouvy s koncovým uživatelem. 
Podrobnosti najdeš na adrese doc.dl.playstation.net/doc/
psvr-eula/.

Komerční využití či půjčování tohoto produktu je zakázáno.
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Soulad s předpisy

Toto zařízení bylo otestováno a splňuje ustanovení směrnice EMC. 
Používejte pouze kabel kratší než 3 metry dodávaný spolu 
s výrobkem.
Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společností Sony 
Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075 Japonsko.
Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, 
Londýn, W1F 7LP, Spojené království.
Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování Prohlášení o 
shodě je společnost Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe 
B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

Ekodesign produktu

Informace vycházející z požadavků EU na ekodesign stanovených 
v nařízení (EU) č. 2019/1782 naleznete na následující adrese: 
playstation.com/Ecodesign

Likvidace produktu

       

Pokud je na kterémkoli z našich elektrických produktů či balení 
uveden tento symbol, znamená to, že odpovídající elektrický 
produkt by v EU, Turecku či jiných zemích, kde jsou k dispozici 
systémy sběru tříděného odpadu, neměl být likvidován spolu s 
běžným domácím odpadem. Aby bylo možné zajistit správné 
nakládání s odpadem, provádějte laskavě jeho likvidaci přes 
autorizované sběrné místo v souladu s veškerými platnými 
místními právními předpisy a požadavky. Elektrické výrobky 
můžete také nechat zlikvidovat zdarma prodejcem při zakoupení 
nového výrobku stejného typu. V zemích EU je možné, že větší 
prodejci budou přijímat malé elektronické výrobky k likvidaci 
zdarma. Obraťte se na místního prodejce, který vám poskytne 
informace o dostupnosti této služby pro různé výrobky. Budete-li 
tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a 
zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v souvislosti se 
zpracováním a likvidací elektrických odpadů.
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Bezpečnostní opatření
Bezpečnost

Tento produkt byl navržen s nejvyšším ohledem na bezpečnost. 
U jakéhokoli elektrického zařízení ale při nesprávném použití 
hrozí vznik požáru, zasažení elektrickým proudem a poranění.
V zájmu zajištění bezpečného používání produktu dodržuj 
následující pokyny.
Dodržuj všechna varování, bezpečnostní opatření a pokyny. 
Pokud si nejsi jistý některou z informací v této příručce, obrať se 
na příslušnou linku podpory služeb zákazníkům systému 
PlayStation®, kterou najdeš v záruční brožuře.

Používání síťového kabelu AC
• Pravidelně kontroluj, zda není síťový kabel AC poškozen a zda 

se na síťové zástrčce či zásuvce nehromadí prach.

• Pokud se zařízení chová nezvykle, vydává neobvyklé zvuky, 
zapáchá nebo je na dotyk příliš horké, ukonči okamžitě jeho 
používání, odpoj síťový kabel AC od elektrické sítě a odpoj 
všechny ostatní kabely.

• Produkt připoj ke snadno přístupné elektrické zásuvce pro 
případ, že jej budeš chtít z nějakého důvodu odpojit.

Zranění u malých dětí
Produkt udržuj mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou 
polknout malé součástky, mohou tahat za kabely a způsobit pád 
procesní jednotky či soupravy VR, případně mohou kabely 
omotat kolem sebe, což může vést ke zranění, případně způsobit 
nehodu či závadu.

Používání a manipulace

• Soupravu VR, stereofonní sluchátka ani stereo sluchátka s 
mikrofonem (prodávají se samostatně) nepoužívej, pokud jsou 
ti na kůži nepříjemné. Jestliže jsou ti sluchátka s mikrofonem 
nebo sluchátka na kůži nepříjemná, okamžitě je přestaň 
používat. Jestliže příznaky neodezní ani po ukončení používání, 
vyhledej lékařskou pomoc.

• Nevypojuj kabel soupravy VR, dokud sledovací světla  
(  viz část Názvy součástí) nezhasnou. Vyjmutí nebo odpojení, 
když světla svítí, může způsobit závadu.

• Neotáčej soupravu VR ani adaptér AC držením za kabely.

• Na produkt nepokládej žádné předměty, neházej s ním, nepouštěj
ho na zem ani ho jinak nevystavuj silným fyzickým nárazům.

• Neházejte s produktem, neupusťte jej ani jej nevystavujte 
silnému fyzickému nárazu.

• Nepokládej na produkt těžké předměty.

• Dodržováním následujících opatření pomůžeš chránit vnější 
povrch produktu před opotřebením či ztrátou barvy.

 ˋ Nepoužívej na produkt rozpouštědla ani jiné chemikálie.
 ˋ Zabraň tomu, aby se po delší dobu produktu dotýkala pryž 
nebo vinyl.

Úroveň hlasitosti

Aby sis chránil sluch: 

• Omez dobu, po kterou používáš sluchátka nebo sluchátka s 
mikrofonem při vysoké hlasitosti.

• Nezvyšuj hlasitost proto, abys přehlušil zvuky z okolí.

• Sniž hlasitost, pokud neslyšíš mluvit lidi ve své blízkosti.
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Popáleniny relativně nízkou teplotou

Když je produkt zapnutý, vyhýbej se delšímu fyzickému 
kontaktu s procesní jednotkou, adaptérem AC nebo vzduchem 
z větracích otvorů. Delší kontakt může způsobit popáleniny 
relativně nízkou teplotou*.
*  K těmto popáleninám dochází tehdy, dotýká-li se kůže po delší 

dobu předmětů o relativně nízkých teplotách (40 °C nebo více).

Statický otřes

Při používání sluchátek nebo sluchátek s mikrofonem v obzvláště 
suchém prostředí můžeš někdy pocítit malý a rychlý (statický) 
otřes v uších. Je to důsledek statické elektřiny nahromaděné v 
těle, nikoli porucha sluchátek nebo sluchátek s mikrofonem.

Kapaliny, prach, kouř a pára

• Před připojením zkontroluj, jestli nejsou na konektorech prach 
nebo drobné částice.

• Do produktu by se neměly dostat kapaliny nebo drobné 
částečky.

• Při bouřce se nedotýkej síťového kabelu AC, adaptéru AC ani 
procesní jednotky.

• Nedotýkejte se produktu mokrýma rukama.

• Nevystavuj produkt prachu, kouři ani páře. Prach nebo jiné 
částice mohou způsobit požár či zasažení elektrickým proudem.

Likvidace produktu

Produkt a jeho součásti jsou vyrobeny z kovových a plastových 
materiálů. Při likvidaci produktu postupujte podle místních 
předpisů, které popisují řádnou likvidaci těchto materiálů.

Použití dětmi

Souprava VR není určena dětem, kterým ještě nebylo 12 let.

Nastavení soupravy PS VR 

• Je důležité, abyste si soupravu VR na hlavu nasadili při 
používání správně.

 ˋ Pokyny, jak si soupravu nasadit, najdeš na obrazovce funkcí 
konzole PS4 a poté pomocí volby   (Nastavení) > 
[Zařízení] > [PlayStation VR].

 ˋ Nastavovací kolečko neutahujte příliš (  stránka 10).
 ˋ Soupravu VR je možné nasadit na brýle, je však třeba dát 
pozor, aby se nedotýkaly čoček soupravy VR. Ujistěte se, že 
vám brýle dobře sedí a nebudou se při hraní volně 
pohybovat, a pečlivě si také nastavte optiku a náhlavní 
oblouk (  stránka 10). Vyhněte se nadměrnému zatlačení 
či vytažení optiky. Budou-li se brýle dotýkat čoček soupravy 
VR, může dojít k poškození brýlí, čoček soupravy VR či 
obojího.

• Pravidelně kontrolujte pevnost soupravy VR, aby se zajistilo, že 
je nasazena správně.

Obrazovka soupravy VR

• Nevystavujte čočky (  stránka 10) soupravy VR přímému 
slunečnímu svitu ani jinému intenzivnímu světlu. Mohlo by dojít 
k poškození obrazovky soupravy VR a závadě. 

• Dbejte na to, aby nebyly u snímače připojení soupravy VR  
(  stránka 10) žádné překážky. Pokud je snímač připojení 
blokován, obrazovka se automaticky nevypne ani při odebrání 
soupravy. Při delším zobrazení obrázku na obrazovce může dojít 
k jeho vypálení a na obrazovce může trvale zůstat vybledlý 
obrázek.
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• Na některých místech na obrazovce se mohou objevovat černé 
(tmavé) pixely a nepřetržitě rozsvícené pixely. K zobrazení 
takovýchto bodů na obrazovkách je normální a nejde o známku 
závady systému. Obrazovky jsou vyrobené pomocí velmi přesné 
technologie. Přesto může na každé obrazovce existovat velmi 
malé množství tmavých nebo nepřetržitě svítících pixelů, 
případně mohou být viditelné nepřesnosti barvy či jasu.

Nikdy produkt nebo příslušenství nerozebírejte ani 
neupravujte

Produkt a příslušenství používejte podle pokynů v tomto návodu. 
Neposkytujeme žádné oprávnění k analýze či úpravám produktu, 
ani k analýze a použití konfigurací jeho obvodů. Rozebrání ukončí 
záruku na produkt. Navíc hrozí riziko požáru, elektrického šoku 
nebo závady, pokud byl produkt rozebrán nebo upraven.

Kondenzace vlhkosti

Jestliže soupravu PS VR přenesete přímo ze studeného místa do 
tepla, může uvnitř soupravy VR a procesní jednotky kondenzovat 
vlhkost. Pokud by k tomu došlo, produkt nemusí správně 
fungovat. V takovémto případě soupravu VR vypněte a odpojte 
síťový kabel AC z elektrické zásuvky. Produkt nepoužívejte, dokud 
se vlhkost nevypaří (to může trvat několik hodin). Pokud produkt 
stále nefunguje správně, navštivte náš web (  zadní přebal).

Neobvyklé chování nebo produkt nereaguje

Alespoň na 7 sekund stiskněte tlačítko  (napájení) (  stránka 
11) na soupravě VR, čímž vynutíte vypnutí, a pak soupravu opět 
zapněte. Pokud problém přetrvává, konzoli PS4 restartuj.

Zpráva o vysoké teplotě

• Jestliže se zvýší vnitřní teplota procesní jednotky, zobrazí se 
zpráva. V tomto případě konzoli PS4 vypni a chvíli ji nepoužívej. 
Až se procesní jednotka ochladí, přesuň ji na místo s dobrým 
větráním a pokračuj.

• Neblokujte větrací otvory procesní jednotky a nepoužívejte 
produkt v uzavřené skříni nebo na jiných místech, kde se může 
teplo hromadit.

Použití adaptéru AC a síťového kabelu AC

• Používejte přívod elektřiny, který je snadno přístupný, aby bylo 
možné v případě potřeby síťový kabel AC rychle odpojit. Jestliže 
se produkt chová nenormálně, vydává nezvyklé zvuky nebo 
zápach nebo začne být na dotyk příliš horký, přestaňte ho 
používat, okamžitě odpojte síťový kabel AC od přívodu 
elektřiny a odpojte všechny další kabely.

• Odpojte síťový kabel AC od přívodu elektřiny, až bude kontrolka 
stavu na procesní jednotce svítit červeně. Odpojení kabelu, když 
kontrolka svítí bíle nebo bliká červeně, může způsobit závadu.

• Nepoužívejte jiný adaptér AC nebo síťový kabel AC než ty, které 
byly dodány spolu s produktem. Dodaný adaptér AC a síťový 
kabel AC jsou určeny výhradně na použití s tímto produktem. S 
jinými produkty je není možné použít. Kromě toho nelze s 
tímto produktem použít jiné adaptéry AC ani síťové kabely AC. 
Pokud tato opatření nedodržíte, může to způsobit přehřátí 
produktu a vést k požáru nebo elektrickému šoku.

 ˋ Dokud nepřipojíte kabely HDMI™, nezapojujte síťový kabel 
AC produktu do přívodu elektřiny.
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 ˋ Zástrčky síťového kabelu AC se nedotýkejte mokrýma rukama.
 ˋ Adaptér AC nepoužívejte, když je zakrytý látkou, protože by se 
pod ní mohlo zachytávat teplo a dojít k požáru nebo závadě.

 ˋ Před čištěním produktu, případně pokud nehodláte systém 
delší dobu používat, odpojte síťový kabel AC od přívodu 
elektřiny.

 ˋ Síťový kabel AC nepřipojujte k napěťovému transformátoru 
nebo k proudovému měniči.

Podmínky uskladnění

• Produkt ani příslušenství během provozu, přepravy i skladování 
nevystavuj vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému 
slunečnímu záření.

• Nezahřívejte produkt pomocí kuchyňského nebo jiného 
ohřívacího vybavení, například vysoušeče vlasů. Mohlo by dojít 
k požáru, úrazu nebo poškození přístroje.

• Neumisťujte produkt nebo příslušenství na povrchy, které jsou 
nestabilní, naklánějí se nebo podléhají vibracím.

Používání soupravy PS VR
• Při používání s konzolí PS4 a kamerou PlayStation®Camera ti 

souprava PS VR přináší úžasné zážitky z virtuální reality. S hrami 
tak můžeš komunikovat přímočařeji, protože kamera snímá 
polohu, úhel a pohyb soupravy VR.

• Vždy aktualizujte systémový software systému PS4 a software 
zařízení PS VR na nejnovější verzi.

• Nezapomeň připojit soupravu VR k dodané procesní jednotce 
CUH-ZVR2. Při připojení k procesní jednotce CUH-ZVR1 souprava 
nebude fungovat.

• Pokud chceš používat kameru PlayStation Camera pro konzoli 
PS4 s konzolí PS5, použij dodaný adaptér PlayStation Camera. 
Připoj adaptér ke kameře a portu USB Type-A na zadní straně 
konzole PS5.

Vaše poloha při používání soupravy VR

Zůstaňte sedět, kdykoliv je to možné. U aplikací s režimem ve 
stoje postupujte pečlivě podle pokynů aplikace.

Nastavení soupravy PS VR

Pokud chceš konfigurovat nastavení soupravy PS VR, přejdi na 
obrazovku funkcí konzole PS4 a poté vyber možnost    
(Nastavení) > [Zařízení] > [PlayStation VR].

Tipy

 ˎ Tato nastavení jsou dostupná pouze tehdy, když je ke konzoli PS4 
připojená souprava PS VR.

 ˎ Některá nastavení je možné nakonfigurovat také z rychlé nabídky, 
která se zobrazí po stisknutí a podržení tlačítka  (PS) na ovladači.

 ˎ Další informace o nastavení soupravy PS VR najdeš v uživatelské 
příručce ke konzoli PS4. Na obrazovce funkcí vyber možnost    
(Nastavení) >  (Uživatelská příručka / užitečné informace) >  

 (Uživatelská příručka).

Rodičovská kontrola

Konzole PS4 obsahuje nastavení, která mohou v případě potřeby 
nastavit rodiče nebo zákonní zástupci, aby omezili přístup dětí k 
tomuto produktu. Nastavení pro jednotlivé děti můžeš provést na 
obrazovce funkcí konzole PS4 a poté výběrem možnosti  
(Nastavení) > [Rodičovská kontrola / Správa rodiny].
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Názvy součástí

Souprava VR

Vpředu

A )  Sledovací světla (vpředu) 
Světla vzadu svítí modře:  zapnuto 
Světla vpředu i vzadu svítí modře:  režim virtuální reality 
Světla vpředu i vzadu nesvítí:  vypnuto

B ) Nastavovací tlačítko optiky

C ) Čelní polstrování

D ) Týlní polstrování

E ) Konektor HDMI

F ) Konektor AUX

G ) Optika

Vzadu

A B C D

E
F

G

A B C D E

FG

A )  Náhlavní oblouk

B ) Snímač připojení

C ) Čočky

D ) Nastavovací kolečko

E ) Uvolňovací tlačítko náhlavního oblouku

F ) Sledovací světla (vzadu)

G ) Otvor na špunt
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A ) Zástrčka stereofonních sluchátek

B ) Zdířka pro připnutí sluchátek

C ) Tlačítko  (napájení)

D ) Stínidlo

E ) Mikrofon

F ) Sledovací světla (vpředu)

G ) Tlačítko hlasitosti +

H ) Tlačítko  (ztlumení mikrofonu)

I ) Tlačítko hlasitosti ‐

Dole

A

B

H

G

I

C

D

E

F
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Procesní jednotka

Přední strana Zadní strana

A ) Kontrolka stavu 
Bílá: Zapnuto 
Červená: Režim odpočinku

B ) Port AUX

C ) Výstupní port HDMI

A ) Port HDMI TV

B ) Port HDMI PS4

C ) Port  (USB)

D ) Konektor DC IN 12 V

E ) Větrací otvor

B CA A B C D E
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Stereofonní sluchátka Výměna špuntů
Stereofonní sluchátka se dodávají s připojenými špunty velikosti 
M. Pokud vám to více vyhovuje, vyměňte špunty za špunty 
velikosti S nebo L. Špunty sundáte tak, že s nimi zakroutíte a 
potom je ze sluchátek vytáhnete.

Tip

Špunty nasaďte pevně, abyste zabránili jejich náhodnému odpojení při 
používání.

A ) Špunt

B ) Zástrčka pro stereofonní sluchátka

C ) Upevňující prvek

A

B C
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Péče a čištění
Za všech okolností dodržujte níže uvedené pokyny k čištění a 
údržbě produktu.

• Z bezpečnostních důvodů před čištěním vytáhněte síťový kabel 
AC z elektrické zásuvky a odpojte i všechny ostatní kabely.

• Na čištění vnějších povrchů nepoužívejte rozpouštědla ani jiné 
chemikálie.

• Na utírání produktu nepoužívejte chemicky ošetřené čisticí 
tkaniny.

Vnější povrch procesní jednotky, vnější povrch soupravy 
VR, polstrování, konektory

Jestliže jsou špinavé, utřete je měkkým suchým hadříkem.

Tip

Jestliže jsou konektory na procesní jednotce, síťový kabel AC nebo jiné 
součásti špinavé, nemusí příjem a vysílání signálu probíhat správně. 
Pokud jsou konektory na sluchátkách nebo soupravě špinavé, můžete 
také slyšet šum nebo může docházet k přerušením zvuku.

Čočky

Utírejte pouze pomocí měkkého suchého hadříku určeného 
konkrétně pro čištění čoček. Nepoužívejte papírové produkty, 
například papírové utěrky nebo kapesníčky, které nejsou 
konkrétně určené na čočky.

Tip

Delší kontakt s vodou nebo prachem může čočky poškodit a zkrátit 
jejich životnost.

Stínidlo

Sundejte ze soupravy VR stínidloa umyjte ho vodou. Než ho 
připojíte zpět k soupravě, úplně ho osušte měkkým hadříkem. 
Stínidlo připojíte zpátky zarovnáním výstupků na stínidle se 13 
otvory na soupravě VR.

Stínidlo

Souprava VR

Větrací otvory

Nános prachu na větracích otvorech odstraníte pomocí vysavače 
nebo podobného výrobku.

Špunty

Vyndejte ze stereofonních sluchátek špunty a omyjete je v ruce 
slabým čisticím prostředkem. Než je připojíte zpět ke sluchátkům, 
úplně je osušte měkkým hadříkem. Podrobnosti o sundávání 
špuntů najdete v části „Výměna špuntů“  
(  strana 13).
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Technické údaje
Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího 
upozornění. Popisy funkcí a ilustrace v tomto dokumentu se 
mohou lišit od softwaru systému PS4 nebo softwaru zařízení PS 
VR, záleží na používané verzi.

Souprava VR

Obrazovka
1920 × RGB × 1080  
(960 × RGB × 1080 na jedno oko)

Snímač
6osý snímací systém  
(3osý gyroskop, 3osý akcelerometr)

Port Zástrčka stereofonních sluchátek

Vnější rozměry

Přibližně 187 × 185 × 277 mm  
(šířka x výška x hloubka / kromě 
vyčnívajících částí / v nejkratším místě 
náhlavního oblouku)

Hmotnost Přibližně 600 g (kromě kabelů)

Provozní teplota 5 °C až 35 °C

Procesní jednotka

Vstup/výstup

Port HDMI TV  
Port HDMI PS4  
Port  (USB)  
Výstupní port HDMI*  
Port AUX

Maximální jmenovitý 
výkon

Přibližně 20 W

Elektrický výkon 12 V  1,7 A

Vnější rozměry
Přibližně 150 × 39 × 114 mm  
(šířka x výška x hloubka / vyjma 
vystupujících částí)

Hmotnost Přibližně 300 g

Provozní teplota 5 °C až 35 °C

*Použijte dodávaný kabel HDMI.

Adaptér AC

Vstup
100-240 V  1 A 
50/60 Hz

Výstup 12,0 V  3,0 A

Vnější rozměry
Přibližně 108 × 46 × 30 mm  
(šířka x výška x hloubka / vyjma 
vystupujících částí)

Hmotnost Přibližně 146 g

Adaptér PlayStation Camera (pro konzoli PS5) (CFI-ZAA1)

Porty
Port AUX
Konektor USB Type-A
(SuperSpeed USB 5 Gb/s)

Vstupní jmenovitý výkon 5 V  500 mA

Vnější rozměry
Přibl. 87 × 17 × 25 mm
(šířka × výška × hloubka / bez kabelu)

Hmotnost Approx. 38 g

Provozní teplota 5 °C až 35 °C
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Supported video input signals

Informace o podporovaných signálech videa naleznete na webu 
rd.playstation.com/psvr/zvr2/.

Tyto informace můžeš také zobrazit pomocí kódu 2D.
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Copyright a ochranné známky

“ ” “PlayStation”, “PS4” a “PS5” jsou registrované ochranné 
známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive 
Entertainment Inc.

“SONY” and “ “ are registered trademarks or trademarks of 
Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia 
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United 
States and other countries.

All other trademarks are the property of their respective 
owners.



© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. 

Video s instalací krok za krokem
Na stránce rd.playstation.com/psvr/zvr2 se můžeš podívat na 
video s instalací krok za krokem. K videu se také můžeš dostat 
pomocí kódu 2D.

Stručná příručka
Naučte se, jak nastavit soupravu PS VR v přiložené Stručné příručce.

Support
Oficiální web podpory pro produkty PlayStation® poskytuje 
nejnovější otázky a odpovědi týkající se produktu.
playstation.com/help/ps4/


