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Vad medföljer i förpackningen?
Hvad følger med i æsken?
Mitä pakkauksessa on?
Esken inneholder følgende:
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Det här medföljer när du köper en PlayStation®VR. Du måste
även ha en PlayStation®Camera som eventuellt inte medföljer
i förpackningen.

Seuraavassa on lueteltu PlayStation®VR-pakkauksen sisältö.
PlayStation®Camera vaaditaan, eikä se välttämättä sisälly
pakkaukseen.

Her er, hvad du finder, når du pakker din PlayStation®VR ud.
Et PlayStation®Camera er påkrævet, og det er muligvis ikke
inkluderet.

Dette finner du når du pakker ut PlayStation®VR. Et
PlayStation®Camera kreves, men følger kanskje ikke med.
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Anslutningar
Tilslutninger
Liitännät
Koblinger
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Kontrollera att PS4™-systemet och tv:n är av. Du kan även titta
baksidan).
på en video med enkla installationsanvisningar (

Varmista, että PS4™-järjestelmän ja television virta on katkaistu.
Voit myös katsoa ohjevideon, joka opastaa asennuksessa
(
takakansi).

Sørg for, at dit PS4™-system og dit tv er slukket. Du kan også få
bagside).
vist en video med en simpel opsætningsvejledning (

Sørg for at PS4™-systemet og TV-en er avslått. Du kan også se en
bakdeksel).
video med en enkel konfigureringsveiledning (

PlayStation®4-system
PlayStation®4-system
PlayStation®4-järjestelmä
PlayStation®4-system

Processorenhet
Processorenhed
Suoritinyksikkö
Prosessorenhet
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Anslutningar
Tilslutninger
Liitännät
Koblinger
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Koppla bort HDMI-kabeln från PS4™-systemet och sätt in den i
processorenheten.

Irrota HDMI-kaapeli PS4™-järjestelmästä ja liitä se
suoritinyksikköön.

Afmonter HDMI-kablet fra dit PS4™-system, og tilslut det derefter
til processorenheden.

Koble HDMI-kabelen fra PS4™-systemet og koble den til
prosessorenheten.

HDMI-kabel
(medföljer PS4™-systemet)
Koppla bort HDMIkabeln från PS4™systemet och sätt in den i
processorenheten.
HDMI-kabel
(følger med dit PS4™system)
Afmonter HDMI-kablet
fra dit PS4™-system,
og tilslut det derefter til
processorenheden.
HDMI-kaapeli
(toimitetaan PS4™järjestelmän mukana)
Irrota HDMI-kaapeli PS4™järjestelmästä ja liitä se
suoritinyksikköön.
HDMI-kabel
(følger med PS4™systemet)
Koble HDMI-kabelen fra
PS4™-systemet og koble
den til prosessorenheten.
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Anslutningar
Tilslutninger
Liitännät
Koblinger
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Anslut PlayStation®Camera till PS4™-systemet.

Yhdistä PlayStation®Camera PS4™-järjestelmään.

Tips

Vinkkejä

• Om du redan har anslutit kameran kan du hoppa över det här steget.
• Information om installationen finns i kameransbruksanvisning.

• Jos olet jo yhdistänyt kameran, voit ohittaa tämän vaiheen.
• Asennusohjeita on kameran käyttöohjeessa.

Tilslut dit PlayStation®Camera til dit PS4™-system.

Koble PlayStation®Camera til PS4™-systemet.

Tip!

Tips

• Hvis du allerede har tilsluttet dit kamera, så kan du springe dette trin over.
• Se dit kameras instruktionsvejledning for oplysninger vedr. opsætning.

• Hvis du allerede har koblet til kameraet, kan du hoppe over dette trinnet.
• Se kameraets brukerhåndbok for konfigureringsinformasjon.

PlayStation®Camera
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Anslutningar
Tilslutninger
Liitännät
Koblinger

Anslut HDMI-kabeln (
processorenheten.

Tilslut HDMI-kablet (
processorenheden.
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) till PS4™-systemet och

) til dit PS4™-system og

Liitä HDMI-kaapeli (

Koble HDMI-kabelen (
prosessorenheten.

) PS4™-järjestelmään ja suoritinyksikköön.

) til PS4™-systemet og
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Anslutningar
Tilslutninger
Liitännät
Koblinger
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Anslut USB-kabeln (

) till PS4™-systemet och processorenheten.

Tilslut USB-kablet (

) til dit PS4™-system og processorenheden.

Liitä USB-kaapeli (

Koble USB-kabelen (

) PS4™-järjestelmään ja suoritinyksikköön.

) til PS4™-systemet og prosessorenheten.
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Anslutningar
Tilslutninger
Liitännät
Koblinger
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Anslut strömsladden till AC-adaptern och anslut adapterkabeln
( ) till processorenheten. Anslut strömsladden till ett eluttag.

Liitä virtajohto muuntajaan ja liitä sitten muuntajan johto
( ) suoritinyksikköön. Liitä virtajohto sähköpistorasiaan.

Tilslut strømledningen til AC-adapteren, og tilslut derefter
adapterkablet ( ) til processorenheden. Tilslut strømledningen
til en stikkontakt.

Koble strømledningen til AC-adapteren, og koble adapterkabelen
( ) til prosessorenheten. Koble strømledningen til
strømtilførselen.
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Anslutningar
Tilslutninger
Liitännät
Koblinger
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Skjut tillbaka kontaktskyddet på processorenheten och anslut
anslutningskabeln för VR-headsetet ( ).

Liu'uta suoritinyksikön liitäntäkansi takaisin paikalleen ja liitä
virtuaalitodellisuuslasien liitäntäjohto ( ).

Skub portdækslet på processorenheden tilbage, og tilslut
forbindelseskablet til dit VR-headset ( ).

Skyv tilbake kontaktdekselet på prosessorenheten, og koble
deretter til tilkoblingskabelen for VR-hodesettet ( ).
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Anslutningar
Tilslutninger
Liitännät
Koblinger
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Koppla ihop VR-headsetet ( ) med anslutningskabeln för
VR-headsetet. Anslut de medföljande stereohörlurarna till
VR-headsetets anslutna fjärrkontroll.

Liitä virtuaalitodellisuuslasit ( ) virtuaalitodellisuuslasien
liitäntäjohtoon.Liitä pakkaukseen sisältyvät stereokuulokkeet
virtuaalitodellisuuslasien johtosäätimeen.

Tips

Vinkki

Vill du ha den bästa PS VR-upplevelsen? Du behöver använda stereohörlurarna för att kunna lyssna på 3D-ljud.
Du kan även använda egna stereohörlurar eller ett eget headset.

Haluatko parhaan mahdollisen PS VR -kokemuksen? Kuulet 3D-äänen käyttämällä stereokuulokkeita. Voit käyttää
myös omia stereokuulokkeitasi.

Tilslut dit VR-headset ( ) til VR-forbindelseskablet til dit VRheadset. Tilslut de medfølgende stereo-hovedtelefoner til den
indbyggede fjernbetjening til dit VR-headset.

Koble VR-hodesettet ( ) til tilkoblingskabelen for VRhodesettet. Koble de medfølgende stereoøretelefonene til den
innebygde fjernkontrollen til VR-hodesettet.

Tip!

Tips

Vil du have den bedste PS VR-oplevelse? Du skal bruge stereo-hovedtelefoner for at få fuldt udbytte af 3D-lyden.
Du kan også bruge dine egne stereohovedtelefoner/dit eget headset.

Vil du ha den beste PS VR-opplevelsen? Du må bruke stereoøretelefonene for å kunne benytte 3D-lyd. Du kan
også bruke dine egne stereoøretelefoner / ditt eget hodesett.
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Dra igång PS VR
Tænd din PS VR
PS VR:n virran kytkeminen
Slå på PS VR

1. Sätt på tv:n.
2. Tryck på (ström)-knappen på PS4™-systemet.
3. Tryck på (ström)-knappen på den anslutna fjärrkontrollen för
VR-headsetet.
När VR-headsetet är på lyser spårningslamporna (på baksidan) blått.

4. Konfigurera PS VR.
Följ instruktionerna på tv-skärmen för vägledning om hur du sätter på dig VR-headsetet.
Tips

Kun virtuaalitodellisuuslasien virta on kytketty, seurantavalot (takana) palavat sinisenä.

4. Asenna PS VR.
Noudata television näytöllä näkyviä asennusohjeita, jotka kertovat myös, miten
virtuaalitodellisuuslasit asetetaan päähän.

Se till att PS4™-systemprogramvaran och PS VR-enhetens programvara alltid är uppdaterade till senaste version.

Vinkki

1. Tænd dit tv.
2. Tryk på (power)-knappen på dit PS4™-system.
3. Tryk på (power)-knappen på den indbyggede fjernbetjening til dit VRheadset.

1. Slå på TV-en.
2. Trykk på (power)-knappen på PS4™-systemet.
3. Trykk på (power)-knappen på den innebygde fjernkontrollen til VRhodesettet.

Når dit VR-headset er tændt, så lyser sporingslyset (bagerst) blåt.

4. Opsætning af PS VR.
Følg vejledningen på tv-skærmen for at få oplysninger og vejledning om, hvordan du tager dit
VR-headset på.
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1. Käynnistä televisio.
2. Paina PS4™-järjestelmän (virta) -painiketta.
3. Paina johtosäätimen (virta) -näppäintä, mikä kytkee
virtuaalitodellisuuslasien virran.

Varmista, että PS4™-käyttöjärjestelmän ja PS VR -laiteohjelmiston uusimmat päivitykset on aina asennettu.

Når VR-hodesettet er slått på, lyser sporingslysene (bak) blått.

4. Konfigurere PS VR.
Følg instruksjonene på skjermen på TV-en for å få konfigureringsinformasjon og veiledning om
hvordan du slår på VR-hodesettet.

Tip!

Tips

Sørg altid for, at PS4™-systemsoftwaren og PS VR-enhedssoftwaren er opdateret til den nyeste version.

Sørg for at PS4™-systemprogramvaren og enhetsprogramvaren for PS VR alltid er oppdatert til nyeste versjon.
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Ta av dig VR-headsetet
Sådan tager du dit VR-headset af
Virtuaalitodellisuuslasien
poistaminen päästä
Ta av VR-hodesettet
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Tryck in utlösningsknappen för pannbandet (A) och dra samtidigt
pannbandet (B) bakåt för att ta av dig headsetet.

Paina otsanauhan vapautuspainiketta (A) ja irrota otsanauha (B)
vetämällä sitä taaksepäin.

Tips
• När du inte har använt VR-headsetet på ett längre tag blir headsetets skärm svart.
• Behöver du hjälp att sätta på dig VR-headsetet igen?
Du kan se instruktioner genom att välja
(Inställningar) > [Enheter] > [PlayStation®VR] på PS4™-systemets
funktionsskärm.

Vinkkejä
• Kun virtuaalitodellisuuslaseja ei käytetä pitkään aikaan, lasien näyttö sammuu.
• Tarvitsetko apua virtuaalitodellisuuslasien uudelleen käynnistämisessä?
Saat lisäohjeita valitsemalla PS4™-järjestelmän toimintonäytöltä
(Asetukset) > [Laitteet] > [PlayStation®VR].

Mens du trykker på udløsningsknappen til pandebåndet (A), skal
du trække pandebåndet (B) tilbage for at fjerne det.

Mens du holder nede utløserknappen for hodebåndet (A), drar
du hodebåndet (B) bakover for å fjerne det.

Tip!
• Når du ikke benytter dit VR-headset i en længere periode, så vil dit headsets skærmbillede være blankt.
• Har du brug for hjælp til at tage dit VR-headset på igen?
Vælg
(Indstillinger) > [Enheder] > [PlayStation®VR] på PS4™-systemets funktionsskærm for at få vejledning.

Tips
• Når du ikke bruker VR-hodesettet i en lengre periode, blir skjermen til hodesettet svart.
• Trenger du hjelp med å ta på deg VR-hodesettet igjen?
Velg
(Innstillinger) > [Enheter] > [PlayStation®VR] på PS4™-systemets funksjonsskjerm for å få
instruksjoner.

Stänga av VR-headsetet
Sådan slukker du for dit VR-headset
Virtuaalitodellisuuslasien
virran katkaiseminen
Slå av VR-hodesettet

Stäng av VR-headsetet genom att trycka på
(ström)-knappen
(A) på den anslutna fjärrkontrollen. Spårningslamporna (B)
släcks.

Voit katkaista virtuaalitodellisuuslasien virran painamalla
johtosäätimen
(virta) -näppäintä (A). Seurantavalot (B)
sammuvat.

Tips
Du kan fortsätta att använda PS4™-systemet till att spela spel som inte är VR-aktiverade. Du behöver inte
ansluta kablarna igen eller koppla bort processorenheten.

Vinkki
Voit jatkaa PS4™-järjestelmän käyttöä ja pelata pelejä, jotka eivät tue virtuaalitodellisuutta. Sinun ei tarvitse
liittää johtoja eikä kaapeleita uudelleen tai irrottaa suoritinyksikköä.

For at slukke for dit VR-headset skal du trykke på
(power)knappen (A) på den indbyggede fjernbetjening. Sporingslyset (B)
slukker.

Slå av VR-hodesettet, og trykk på
(power)-knappen (A) på den
innebygde fjernkontrollen. Sporingslysene (B) slukker.

Tip!
Du kan fortsætte med at bruge dit PS4™-system til at spille spil, der ikke har VR-funktionalitet. Du behøver ikke
at tilslutte kablerne igen eller afbryde processorenheden.

Tips
Du kan fortsette å bruke PS4™-systemet til å spille spill som ikke er VR-aktiverte. Du trenger ikke å koble til
kabler på nytt eller koble fra prosessorenheten.
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Bruksanvisning

Käyttöohje

Stegvis installationsguide

Vaiheittaiset ohjeet

“ ” och “PlayStation“ är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment
Inc.
“SONY“ är ett registrerat varumärke som tillhör 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.
Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.
Funktionsbeskrivningarna i det här dokumentet kanske inte återspeglar kommande uppdateringar av PS4™systemprogramvaran eller PS VR-enhetens programvara. Bilderna kan skilja sig från hur de faktiska produkterna
ser ut.

“ “ ja “PlayStation” ovat Sony Interactive Entertainment Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
“SONY“ on Sony Corporation -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.
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.
Malli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tämän asiakirjan toimintokuvaukset eivät ehkä vastaa PS4™-käyttöjärjestelmän ja PS VR -laiteohjelmiston
tulevien päivitysten ominaisuuksia. Kuvat voivat poiketa todellisista tuotteista.

Instruktionsvejledning

Brukerhåndbok

Trinvis opsætningsvejledning

Trinnvis konfigureringsveiledning

“ “ og “PlayStation“ er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY“ er et registreret varemærke tilhørende 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.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Funktionsbeskrivelserne i dette dokument afspejler muligvis ikke fremtidige opdateringer til din PS4™systemsoftware og PS VR-enhedssoftware. Illustrationer kan afvige fra det faktiske produkt.

“ “ og “PlayStation” er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY“ er et varemerke for 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.
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Funksjonsbeskrivelsene i dette dokumentet er kanskje ikke i tråd med fremtidige oppdateringer av PS4™systemprogramvaren og enhetsprogramvaren for PS VR. Illustrasjoner kan variere fra de faktiske produktene.

Läs PS VR-bruksanvisningen noga innan du börjar använda produkten.

Gå in på http://www.sie.com/psvr/ om du vill titta på en stegvis installationsvideo. Du kan även
öppna videon med hjälp av QR-koden.

Læs PS VR-instruktionsvejledningen omhyggeligt før du taget dette produkt i anvendelse.

Besøg http://www.sie.com/psvr/ for at få vist en video med en trinvis opsætningsvejledning.
Du kan også få adgang til videoen via QR-koden.

© 2016 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.

Lue huolella PS VR:n käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä.

Näet ohjeet vaihe vaiheelta katsomalla videon osoitteessa http://www.sie.com/psvr/.
Pääset videoon myös QR-koodin avulla.

Les brukerhåndboken til PS VR før du prøver å bruke dette produktet.

Gå til http://www.sie.com/psvr/ for å se en trinnvis konfigureringsvideo. Du kan også se videoen
ved hjelp av QR-koden.

