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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Преди да използвате този продукт, внимателно прочетете 
това ръководство за ползване на PlayStation®VR и всякакви 
ръководства за съвместим хардуер и следвайте 
предупрежденията и инструкциите за настройка. Запазете 
за бъдещи справки.

 ˎ Устройството за виртуална реалност не трябва да се 
използва от деца под 12-годишна възраст.

 ˎ Не използвайте PS VR, ако сте уморени, замаяни, 
отпаднали, гади ви се, болни сте, под влиянието на 
алкохол или наркотици или имате нарушено чувство на 
движение или баланс. Консултирайте се с лекар, преди 
да използвате PS VR, ако страдате от сериозно 
медицинско заболяване.

 ˎ Носенето на устройството за виртуална реалност ще 
ограничи изгледа ви на действителната околна среда. 
Устройството за виртуална реалност не открива 
препятствия. Прегледайте околната среда и отстранете 
препятствията от зона, която е по-голяма от зоната за 
игра, преди използване. Моля, направете справка с 
раздел “Използване на PS VR” (  стр. 8) за повече 
информация относно настройка на зоната за игра. 
Уверете се, че не сте близо до стени, стълбища, мебели 
или други препятствия, с които има вероятност да се 
сблъскате или в които да се спънете.

 ˎ Вземете мерки, за да предотвратите навлизането на 
домашни любимци, хора или други препятствия в зона, 
която е по-голяма от зоната за игра, по време на 
използване.

 ˎ Останете в центъра на зоната за игра и не се 
разхождайте наоколо, докато носите устройството за 
виртуална реалност. Останете седнали, когато е 

възможно, и избягвайте резки или прекомерни 
движения на главата, крайниците или тялото, докато 
носите устройството за виртуална реалност. Ако 
приложение изисква от вас да стоите изправени, докато 
носите устройството за виртуална реалност, не 
забравяйте да спазвате внимателно инструкциите на 
приложението.

 ˎ Преди да започнете да играете, проверете дали кабелът 
на устройството за виртуална реалност не е увит около 
тялото или крайниците ви и проверявайте често по 
време на игра.

 ˎ НЕЗАБАВНО ПРЕКЪСНЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО и се 
консултирайте с вашия лекар, преди да подновите 
играта, ако вие или детето ви изпитате някои от 
следните здравословни проблеми или симптоми: 
Замаяност, променено зрение, потрепвания на очите 
или мускулите, объркване, дезориентация, гърчове или 
други неволеви движения или конвулсии. ВЪЗОБНОВЕТЕ 
ИГРАТА САМО ПРИ ОДОБРЕНИЕ ОТ ВАШИЯ ЛЕКАР.

 ˎ Някои хора може да изпитват кинетоза, гадене, 
дезориентация, замъглено зрение или друг дискомфорт. 
Ако изпитвате това, спрете незабавно използването на 
устройството за виртуална реалност и го свалете. Ако 
изпитвате някакъв дискомфорт след използване, 
починете си и не предприемайте дейности, които 
изискват ненарушено зрение, баланс или координация, 
докато симптомите не изчезнат напълно.

 ˎ Не използвайте PS VR, когато сте уморени или имате 
нужда от сън.

 ˎ Не използвайте PS VR в места, които подлежат на 
разклащане, или други нестабилни условия.

 ˎ Може да отнеме известно време да свикнете с 
използването на виртуалната реалност. При 
първоначално използване е препоръчително да 
използвате PS VR за кратки периоди от време.
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 ˎ Като цяло ние препоръчваме да правите 15 минути 
почивка на всеки час игра. Въпреки това, когато гледате 
съдържание с виртуална реалност, дължината и 
честотата на необходимите почивки може да се 
различава в зависимост от човека – моля, правете 
почивки, които са достатъчно дълги, за да позволят 
разсейване на чувствата на дискомфорт.

Този продукт е произведен от или от името на Sony 
Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075 Япония.
Внася се и се разпространява в Европа от Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, 
Лондон, W1F 7LP, Великобритания.
Упълномощеният представител за издаване и запазване на 
Декларации за съответствие е Sony Belgium, bijkantoor van 
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Енергийна ефективност

За информация въз основа на изискванията на ЕС за 
екопроектиране съгласно Регламент (ЕС) № 801/2013 
посетете следния URL адрес: 
eu.playstation,com/Energyefficiency

Припадък, предизвикан от светлинен стимулатор 
(Фотосензитивна епилепсия)

Ако страдате от епилепсия или сте имали припадъци, 
консултирайте се с вашия лекар преди да играете. Някои 
хора може да получат дразнене в областта на очите, 

нарушено зрение, мигрена, тикове, конвулсии, 
причерняване, загуба на съзнание или дезориентация, 
когато бъдат подложени на мигащи или примигващи 
светлини или други светлинни стимули чрез телевизионния 
екран или докато играят видеоигри. Ако получите някой от 
гореизброените симптоми докато играете, прекратете 
употребата незабавно и се консултирайте с вашия лекар.

Спрете незабавно да играете, когато усетите 
следните симптоми
В допълнение към горните симптоми, ако по време на игра 
усетите главоболие, световъртеж, гадене, умора, симптоми, 
подобни на морска болест, или ако усетите дискомфорт или 
болки в очите, ушите, дланите, ръцете или краката, 
незабавно преустановете използването на продукта. Ако 
състоянието не отмине, потърсете медицинска помощ.

Софтуер на устройството

Софтуерът на устройството на PS VR е лицензиран на вас 
съгласно условия на отделно лицензионно споразумение за 
краен потребител. За подробности посетете 
http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/.

Използването на този продукт с търговска цел и 
отдаването му под наем е забранено.
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Предпазни мерки

Безопасност

 ˎ Не повреждайте захранващия кабел и AC адаптера.

 ˎ Свържете се с подходяща линия за обслужване на 
клиенти на PlayStation®, информация за която може да 
бъде намерена в гаранционната брошура.

Употреба и съхранение

 ˎ Преди свързване се уверете, че по конекторите няма 
прах или малки частици.

 ˎ Не клатете устройството за виртуална реалност или AC 
адаптера, държейки ги за кабелите.

 ˎ Не отстранявайте устройството за виртуална реалност и 
не изваждайте свързващия кабел на устройството за 
виртуална реалност, докато светлините за проследяване 
на движенията на устройството не изгаснат. 
Отстраняване или изваждане, докато светлините светят, 
може да доведе до неизправност.

 ˎ Не поставяйте предмети върху продукта, не хвърляйте и 
не изпускайте продукта, и не го излагайте на силен 
физически удар по друг начин.

 ˎ Дръжте този продукт далеч от малки деца. Малките 
деца могат да погълнат малки части, да дръпнат 
кабелите, което да доведе до падане на процесора или 
устройството за виртуална реалност, или могат да увият 
кабелите около себе си, което може да причини 
нараняване или да доведе до инцидент или 
неизправност.

 ˎ Не докосвайте захранващия кабел, AC адаптера или 
процесора по време на гръмотевична буря. 

 ˎ Не позволявайте течности или малки частици да 
попадат в продукта (портове, вентилационни отвори, и 
т.н.). Ако това се случи, спрете употребата и го 
изключете от електрозахранващата мрежа незабавно.

 ˎ Не излагайте продукта на прах, дим или пара. Прах или 
други частици могат да доведат до пожар или токов удар.

 ˎ Избягвайте продължителен контакт на тялото с 
процесора, AC адаптера или въздух от вентилационните 
отвори, когато продуктът е включен. Продължителният 
контакт може да причини нискотемпературни 
изгаряния*. 
*  Нискотемпературните изгаряния са изгаряния, които 

възникват, когато кожата е в контакт с предмети с 
относително ниска температура (40°C или повече) за 
продължителен период от време.

 ˎ Не използвайте устройството за виртуална реалност, 
стерео слушалките или комплекта стерео слушалки 
(продават се отделно), ако причиняват дискомфорт на 
кожата ви. Ако устройството за виртуална реалност, 
стерео слушалките или комплектът стерео слушалки 
причиняват дискомфорт на кожата ви, спрете да ги 
използвате незабавно. Ако симптомите не изчезнат 
дори след като спрете употребата, потърсете 
медицинска помощ.

 ˎ Продуктът и частите му са изработени от метал и 
пластмасови материали. При изхвърляне на продукта 
следвайте местните регламенти за правилното 
изхвърляне на такива материали.

 ˎ Следвайте предпазните мерки по-долу, за да 
съдействате за предпазването на външната част на 
продукта от разрушаване или обезцветяване.
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 ˋ Не използвайте разтворители или други химикали 
върху продукта.

 ˋ Не позволявайте продължителен контакт на гумени 
или винилови материали с продукта.

 ˎ Възможна е трайна загуба на слуха, ако слушалките се 
използват при прекалено високо ниво на силата на 
звука. Настройте силата на звука на безопасно ниво. С 
времето все по-силният звук може да започне да звучи 
нормално, но всъщност да уврежда слуха ви. Ако 
изпитате шум в ушите или какъвто и да било 
дискомфорт в ушите си или заглушен говор, спрете да 
слушате и прегледайте слуха си. Колкото по-силен е 
звукът, толкова по-скоро е възможно той да се отрази на 
слуха ви. За да защитите слуха си:

 ˋ Ограничете времето, през което използвате 
слушалките с усилен звук.

 ˋ Избягвайте да усилвате звука с цел да заглушите 
шумното обкръжение.

 ˋ Намалете звука, ако не можете да чувате хората, 
говорещи до вас.

 ˎ При използване на слушалката или слушалката в 
условия на особено сух въздух, възможно е понякога да 
усещате слаб и кратък разряд на (статично) 
електричество на ушите си. Това е резултат от 
натрупването на електричество в тялото и не е повреда 
по слушалката или слушалките.

Използване от деца

Устройството за виртуална реалност не трябва да се 
използва от деца под 12-годишна възраст.

Носене на устройството за виртуална реалност

 ˎ Важно е да поставите правилно устройството за 
виртуална реалност на главата си по време на 
използване.

 ˋ За да видите инструкциите относно носенето на 
устройството, отидете на функционалния екран на 
PS4™ системата и изберете  (Settings) (Настройки) > 
[Devices] (Устройства) > [PlayStation VR].

 ˋ Не затягайте прекалено въртящия бутон за настройка.
 ˋ Можете да продължите да носите очилата си, докато 
използвате PS VR, като регулирате позицията на 
визьора. Не натискайте прекалено навътре или навън 
визьора.

 ˎ Редовно проверявайте правилното разположение на 
продукта, за да се уверите, че го носите правилно.

Екран на устройството за виртуална реалност

 ˎ На определени места на екрана може да се появят 
черни (тъмни) пиксели и непрекъснато светещи 
пиксели. Появата на подобни петна е нормално 
явление, свързано с екраните, и не е признак на 
системна неизправност. Екраните са изработени с 
помощта на изключително прецизна технология. 
Въпреки това може да съществуват много малък брой 
тъмни пиксели или непрекъснато светещи пиксели и на 
всеки екран може да се виждат нередности с цвета или 
яркостта.

 ˎ Погрижете се да няма препятствия пред сензора за 
употреба на устройството за виртуална реалност  
(  стр. 11). Ако има препятствие пред сензора за 
употреба, екранът няма да се изключи автоматично 
дори ако махнете устройството. Ако дадено 
изображение се задържи на екрана за дълго време, 
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това може да доведе до прогаряне на екрана и е 
възможно бледо изображение да остане на екрана за 
постоянно.

Никога не разглобявайте и не извършвайте 
промени по продукта или аксесоарите

Използвайте този продукт и аксесоарите в съответствие с 
инструкциите в настоящото ръководство. Не е предоставено 
удостоверяване за анализ или модификация на този 
продукт или за анализ и използване на конфигурациите на 
схемата му. Разглобяването ще анулира гаранцията на 
продукта. Освен това има опасност от пожар, токов удар 
или неизправност.

Кондензиране на влага

При внасяне на PS VR директно от студено място в топло 
такова влагата може да кондензира вътре в продукта. Ако 
това възникне, продуктът може да не работи правилно. В 
този случай изключете продукта и извадете захранващия 
кабел от електрическата мрежа. Не използвайте продукта, 
докато влагата не се изпари (това може да отнеме няколко 
часа). Ако продуктът все още не работи правилно, свържете 
се с подходящата линия за обслужване на клиенти на 
PlayStation®, която можете да откриете в гаранционната 
брошура.

Необичайно поведение или блокиране

Натиснете бутон  (захранване) (  стр. 11) на вграденото 
дистанционно управление на устройството за виртуална 
реалност за най-малко 7 секунди, за да го изключите 
принудително, след което включете отново устройството. 
Ако проблемът продължава, рестартирайте PS4™ 
системата.

Съобщение за висока температура

 ˎ Ако вътрешната температура на процесора се повиши, 
се извежда съобщение. В този случай изключете PS4™ 
системата и не я използвайте известно време. След 
охлаждане на процесора го преместете на място с 
добра вентилация и възобновете използването.

 ˎ Не блокирайте вентилационните отвори на процесора и 
не използвайте продукта в затворен шкаф или други 
места, където температурата може да се повиши.

Използване на AC адаптер и захранващ кабел

 ˎ Използвайте електрическо захранване, което е 
леснодостъпно, така че захранващият кабел да може 
бързо да бъде изваден, ако има нужда. Прекратете 
използването, извадете захранващия кабел от 
електрическото захранване и откачете всякакви други 
кабели незабавно, ако продуктът се държи по 
необичаен начин, издава необичайни звуци или 
миризми или стане горещ при допир.

 ˎ Извадете захранващия кабел от електрическото 
захранване, когато индикаторът на състоянието на 
процесора свети в червено. Изваждането на кабела, 
докато индикаторът свети в бяло или мига в червено, 
може да причини неизправност.

 ˎ Не използвайте AC адаптер или захранващ кабел, 
различни от доставените с продукта. Доставените с 
продукта AC адаптер и захранващ кабел са 
предназначени изключително за използване с този 
продукт. Те не могат да бъдат използвани с други 
продукти. Освен това различни AC адаптери или 
захранващи кабели не могат да се използват с този 
продукт. Неспазването на тези предпазни мерки може 
да доведе до прегряване на продукта, което може да 
причини пожар или токов удар.
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 ˋ Не включвайте захранващия кабел за продукта в 
електрическо захранване, докато не сте свързали 
HDMI™ кабелите.

 ˋ Не докосвайте щепсела на захранващия кабел с 
мокри ръце.

 ˋ Не използвайте AC адаптера, когато е покрит с кърпа. 
Може да има натрупана топлина, което ще доведе до 
пожар или неизправност.

 ˋ Извадете захранващия кабел от електрическото 
захранване, преди да почиствате или когато не 
възнамерявате да използвате продукта за 
продължителен период от време.

 ˋ  Не свързвайте захранващия кабел към 
трансформатор или инвертор.

Условия на съхранение

 ˎ Не излагайте продукта или аксесоарите на висока 
температура, висока влажност или пряка слънчева 
светлина. 

 ˎ Не нагрявайте продукта с кухненски или нагревателен 
уред като сешоар. Това може да доведе до възникване 
на пожар, нараняване или неизправност.

 ˎ Не поставяйте продукта или аксесоарите на нестабилни, 
наклонени или подложени на вибрации повърхности.

Използване на PS VR

При използване с вашата PS4™ система и 
PlayStation®Camera PS VR ви предоставя силните усещания 
на виртуалната реалност. Можете да си взаимодействате с 
игрите по-директно, защото камерата улавя позицията, 
ъгъла и движението на устройството за виртуална реалност. 
Винаги актуализирайте софтуера на PS4™ системата до 
най-новата версия.

Зона за игра

Ограничете вашето използване на PS VR в рамките на 
зоната за игра. Височината на зоната за игра зависи от 
диапазона, който се улавя от камерата. Ширината и 
дълбочината на зоната за игра са следните.

Прибл. 
3,0 m

PlayStation®Camera

Прибл. 
1,9 m

Прибл. 
0,6 m

0 m

Прибл. 
0,7 m

Зона за игра

 : Диапазон, който се улавя от камерата

Прегледайте околната среда и отстранете препятствията от 
зона, която е по-голяма от зоната за игра, преди използване.
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Следвайте инструкциите на екрана за настройка на PS VR, 
за да регулирате позицията и ъгъла на камерата, за да сте в 
най-добрата позиция (в центъра на зоната за игра), за да 
играете в режим VR. Ако излезете извън зоната за игра, 
докато използвате режим VR на екрана на устройството за 
виртуална реалност, се извежда предупреждение.

Съвет

Ако устройството за виртуална реалност не бъде разпознато 
правилно, натиснете и задръжте бутон  (PS) на контролера, след 
което изберете [Adjust PlayStation VR] (Регулиране на 
PlayStation VR) > [Confirm Your Position] (Потвърдете позицията си) 
от изведеното бързо меню . Регулирайте позицията и ъгъла на 
камерата.

Вашата позиция, докато използвате устройството 
за виртуална реалност

Останете седнали, когато е възможно. За приложения с 
изправен режим спазвайте внимателно инструкциите на 
приложението.

Настройки на PS VR

За да конфигурирате настройките на PS VR, отидете на 
функционалния екран на PS4™ системата, след което 
изберете  (Settings) (Настройки) > [Devices] (Устройства) > 
[PlayStation VR].

Съвет

 ˎ Тези настройки са достъпни само когато PS VR е свързан към 
PS4™ системата.

 ˎ Можете също да конфигурирате някои настройки от бързото 
меню, което се извежда, когато натиснете и задържите бутон 

 (PS) на контролера.

 ˎ За повече информация относно настройката на вашия PS VR 
вижте ръководството за потребителя на PS4™ системата. 
Изберете  (Settings) (Настройки) >  (User’s Guide) 
(Ръководство за потребителя) от функционалния екран.

Родителски настройки

Hастойниците могат да конфигурират според нуждата, за да 
ограничат използването на този продукт от деца. За да 
ограничите използването, отидете на функционалния екран 
на PS4™ системата, след което изберете  (Settings) 
(Настройки) > [Parental Controls] (Родителски контрол) > 
[Restrict Use of PS4 Features] (Ограничаване на ползването 
на функции на PS4) > [PlayStation VR] > [Do Not Allow] (Не 
позволявай).

Съвет

 ˎ За конфигуриране на настройките е необходима паролата за 
родителски контрол.

 ˎ Зададените ограничения са приложими за всички 
потребители на PS4™ системата.
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Имена на части

Устройство за виртуална реалност

Предна част

A B C

D
E
F

G

H

I

J

K

A )  Светлини за проследяване на движенията (предна част) 
Задни светлини, сини: Включено 
Всички светлини, сини: Режим VR 
Изключен:  Изключен от захранването

B ) Предна подпора за главата

C ) Задна подпора за главата

D ) AUX конектор

E ) HDMI конектор

F ) Визьор

G ) Държач за кабел

H ) Микрофон

I ) Защита срещу светлина

J ) Бутон за настройка на позицията на обхвата

K ) Светлини за проследяване на движенията (предна част)
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A ) Лента за придържане към главата

B ) Сензор за употреба

C ) Лещи на визьора

D ) Въртящ бутон за настройка

E ) Бутон за освобождаване на лентата за придържане 
към главата

F ) Светлини за проследяване на движенията (задна част)

G ) Вградено дистанционно управление

H ) Жак за стерео слушалки

I ) Бутон  (захранване)

J ) Бутон  (за заглушаване на микрофона)

K ) Бутон за усилване на звука

L ) Бутон за намаляване на звука

Задна част

A B C D E

F

G

H

I

J
K

L
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Процесор

Предна част Задна част

A B C A B C D

E

A ) Индикатор на състоянието 
Бял: Включено 
Червен: Режим на покой

B ) AUX порт

C ) HDMI изходен порт

A ) HDMI TV порт

B ) HDMI PS4 порт

C )  (USB) порт

D ) Вход за постоянно напрежение DC IN 12V

E ) Вентилационен отвор
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Стерео слушалки

A

Смяна на силиконовите покрития

Стерео слушалките се доставят със силиконови покрития 
размер M. Сменете силиконовите покрития със силиконови 
покрития с размер S или L за по-добро поставяне. За да 
отстраните, извийте, след което издърпайте силиконовото 
покритие от слушалките.

Съвет

Поставете здраво силиконовите покрития, за да предотвратите 
случайно разкачване по време на използване.

A ) Силиконово покритие



14

Грижа и почистване

Не забравяйте да спазвате инструкциите по-долу за 
почистване и поддръжка на вашия продукт.

 ˎ От съображения за сигурност извадете захранващия 
кабел от електрическото захранване и разкачете 
кабелите преди почистване.

 ˎ Не използвайте разтворители или други химикали за 
почистване на външните повърхности.

 ˎ Не използвайте химически обработена кърпа за 
почистване, за да избършете продукта.

Външна част на процесора, външна част на 
устройството за виртуална реалност, външна част 
на подпорите за глава, конектори
Ако са замърсени, избършете ги с мека и суха кърпа.

Съвет

Ако конекторите на процесора, захранващия кабел или други части 
са замърсени, сигналите може да не се изпращат или получават 
правилно. Може също да усетите шум или прекъсвания в звука, ако 
конекторите на слушалките или устройството са замърсени.

Лещи на визьора
Почиствайте само с мека, суха кърпа, специално изработена 
за почистване на лещи на визьора. Не използвайте 
хартиени продукти като хартиени кърпи или салфетки, 
които не са специално предназначени за лещи на визьора.

Съвет

Продължителният контакт с вода или прах може да повреди 
лещите на визьора и да съкрати срока им на експлоатация.

Защита срещу светлина
Отстранете защитата срещу светлина от устройството за 
виртуална реалност и я измийте с вода. Подсушете я 
напълно с мека кърпа, преди да я закрепите отново към 
устройството.
Свържете отново защитата срещу светлина, като наместите 
издатините върху защитата с 13-те отвора на устройството 
за виртуална реалност.

Защита срещу 
светлина

Устройство за 
виртуална реалност

Вентилационни отвори
Отстранете натрупаната прах от вентилационните отвори с 
помощта на прахосмукачка или подобен продукт.

Силиконови покрития
Отстранете силиконовите покрития от стерео слушалките и 
ги измийте на ръка с мек препарат за миене. Подсушете ги 
напълно с мека кърпа, преди да ги закрепите отново към 
слушалките. За подробности относно отстраняването на 
силиконовите покрития вижте “Смяна на силиконовите 
покрития” (  стр. 13).
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Спецификации

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без 
предизвестие. Описанията и илюстрациите на функциите в 
този документ може да се различават от софтуера на PS4™ 
системата и/или от софтуера на устройството PS VR в 
зависимост от използваната версия.

Устройство за виртуална реалност

Екран
1920 × RGB × 1080 
(960 × RGB × 1080 на око)

Сензор

Система за засичане на движение 
на 6 оси

(жироскоп с 3 оси, акселерометър с 
3 оси)

Порт Жак за стерео слушалки

Външни размери

Прибл. 187 × 185 × 277 мм 
(ширина x височина x дължина/без 
издаващи се части/при най-късата 
дължина на лентата за придържане 
към главата)

Маса
Прибл. 610 г 
(без кабели)

Работна температура 5 °C – 35 °C

Когато видите този символ на някой от нашите 
електрически продукти или опаковка, това означава, че 
съответният електрически продукт не трябва да бъде 
изхвърлян като обикновен битов отпадък в Европа и 
Турция. За да осигурите правилна обработка на продукта 
като отпадък, моля да го изхвърлите посредством 
упълномощено съоръжение за събиране в съответствие с 
приложимите местни закони или изисквания. Отпадъчните 
електрически уреди могат също да се изхвърлят безплатно 
чрез търговците на дребно при покупка на нови продукти 
от същия тип. Освен това, в страните от ЕС по-големите 
търговци е възможно да приемат малки отпадъчни 
електронни устройства безплатно. Моля, попитайте 
местния си търговец дали тази услуга е налице за 
продуктите, които желаете да изхвърлите. Правейки това, 
вие ще спомогнете за опазването на природните ресурси 
и спазването на стандартите за защитата на околната 
среда при третиране и депониране на отпадъци от 
електрически устройства.
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Поддържани входни видеосигнали

За информация относно поддържаните входни 
видеосигнали посетете http://rd.playstation.com/psvr/. 
Можете да получите достъп до тази информация с помощта 
на QR кода.

Процесор

Вход/ изход

HDMI TV порт 
HDMI PS4 порт 
 (USB) порт 

HDMI изходен порт 
AUX порт

Максимална номинална 
мощност

Прибл. 20 W

Захранване DC 12 V

Външни размери
Прибл. 143 × 36 × 143 мм 
(ширина × височина × дължина) 
(без издаващи се части)

Маса Прибл. 365 г

Работна температура 5 °C – 35 °C

AC адаптер

Входящо напрежение AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

Изходящо напрежение DC 12 V 3 A

Външни размери
Прибл. 108 × 46 × 30 мм 
(ширина × височина × дължина) 
(без издаващи се части)

Маса Прибл. 146 г
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Авторски права и търговски марки

“ ” и “PlayStation” са регистрирани търговски марки или 
търговски марки на Sony Interactive Entertainment Inc.

”SONY”, ” ” и ”Sony Entertainment Network” са 
регистрирани търговски марки или търговски марки на 
Sony Corporation.

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

Всички други търговски марки са притежание на 
съответните им собственици.
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Подробен видеоклип за настройка
Посетете http://www.sie.com/psvr/ за преглед на 
подробен видеоклип за настройка. Можете да 
получите достъп до видеоклипа с помощта на 
QR кода.

Поддръжка и обслужване
Официалният сайт за поддръжка на продуктите на 
PlayStation® предоставя най-новите въпроси и отговори за 
продукта ви.
eu.playstation.com/help/ps4/

© 2016 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. 


