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VAROITUS

Lue ennen tuotteen käyttöä huolellisesti tämä PlayStation®VR 
-käyttöohje sekä sen kanssa käytettävien laitteiden 
käyttöohjeet. Tutustu lisäksi asennusohjeisiin ja varoituksiin. 
Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

 ˎ Virtuaalitodellisuuslasit eivät ole tarkoitettu alle 
12-vuotiaiden lasten käytettäväksi.

 ˎ Älä käytä PS VR:ää, jos olet väsynyt, sinua huimaa, voit 
pahoin, olet sairas tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen 
alaisena tai jos sinulla on heikentynyt tasapaino tai 
liikkumiskyky. Jos kärsit vakavista sairauksista, keskustele 
lääkärin kanssa ennen PS VR:n käyttöä.

 ˎ Virtuaalitodellisuuslasien käyttö rajoittaa näkökenttääsi ja 
todellisen ympäristösi havainnointia. 
Virtuaalitodellisuuslasit eivät tunnista esteitä. Tutustu 
ympäristöön ja poista esteet pelaamisalueelta ja sen 
lähiympäristöstä ennen käyttöä. Lisätietoja pelaamisalueen 
järjestämisestä on kohdassa PS VR:n käyttäminen (  sivu 
8). Pysy etäällä seinistä, portaista, huonekaluista ja muista 
esteistä, joihin voi törmätä tai kompastua.

 ˎ Estä lemmikkejä, ihmisiä ja muita esteitä pääsemästä 
pelaamisalueelle ja sen laajempaan ympäristöön käytön 
aikana.

 ˎ Pysy pelaamisalueen keskellä äläkä liiku ympärillesi 
virtuaalitodellisuuslasien käytön aikana. Kun käytät 
virtuaalitodellisuuslaseja, istu tuolilla, jos se on mahdollista, 
ja vältä suuria pään, raajojen tai vartalon liikkeitä. Jos 
sovellus vaatii sinua seisomaan virtuaalitodellisuuslasien 
käytön aikana, noudata huolellisesti sovelluksen ohjeita.

 ˎ Tarkista ennen pelaamista, ettei virtuaalitodellisuuslasien 
johto ole kietoutunut vartalosi tai raajojesi ympärille ja 
tarkista johdon tila säännöllisesti myös pelin aikana.

 ˎ LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI ja keskustele pelaamisen 
jatkamisesta lääkärin kanssa, jos sinä tai lapsesi kärsitte 
yhdestäkään seuraavista terveysongelmista tai oireista: 
huimaus, muuttunut näkökyky, silmän tai lihaksen 
nykiminen, sekavuus, kohtaukset tai mikä tahansa 
pakkoliike tai kouristus. JATKA PELAAMISTA VAIN LÄÄKÄRIN 
HYVÄKSYNNÄLLÄ.

 ˎ Jotkin ihmiset voivat kokea pahoinvointia, sekavuutta, näön 
sumentumista tai muita epämiellyttäviä tuntemuksia. Jos 
tunnet tällaisia oireita, lopeta pelaaminen välittömästi ja ota 
virtuaalitodellisuuslasit pois päästä. Jos olosi on käytön 
jälkeen epämiellyttävä, lepää äläkä ryhdy mihinkään tarkkaa 
näköä, vakaata tasapainoa tai hyvää koordinaatiota 
edellyttäviin toimiin ennen kuin oireet ovat täysin 
kadonneet.

 ˎ Älä käytä PS VR:ää, kun olet väsynyt tai kärsit univajeesta.

 ˎ Älä käytä PS VR:ää paikassa, joka voi täristä tai on 
epävakaa.

 ˎ Virtuaalitodellisuuden kokemiseen pitää ehkä totutella 
jonkin aikaa. PS VR:ää kannattaa aluksi käyttää lyhyitä 
hetkiä kerrallaan.

 ˎ Yleisesti on suositeltavaa pitää 15 minuutin tauko jokaista 
pelattua tuntia kohden. Virtuaalitodellisuussisältöä 
katsellessa taukojen pituus, tiheys ja tarve kuitenkin 
vaihtelevat eri ihmisten välillä. Pidä siis taukoja riittävästi 
omien tuntemuksiesi pohjalta, jotta kaikki epämiellyttävät 
olotilat katoavat.
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Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony Interactive 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Tuotteen maahantuonnista Eurooppaan ja jakelusta vastaa 
Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great 
Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
Vaatimustenmukaisuusvakuutusten antamisesta ja 
säilyttämisestä vastaa Sony Belgium, bijkantoor van Sony 
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Energiatehokkuus

EU:n komission asetuksen N:o 801/2013 ekologista suunnittelua 
koskeviin vaatimuksiin perustuvat tiedot ovat osoitteessa  
eu.playstation.com/Energyefficiency.

Valoärsykkeiden aiheuttamat kouristukset 
(valoherkkä epilepsia)

Jos kärsit epilepsiasta tai olet kokenut kouristuksia, ota yhteyttä 
lääkäriin ennen pelaamisen aloittamista. Altistuminen tietyille 
välkkyville valoille tai valokuvioille voi aiheuttaa joillekin 
ihmisille silmäsärkyä, näköharhoja, päänsärkyä, lihasten 
nykimistä, pahoinvointia tai tajunnan menetyksen. Tällaiset 
henkilöt voivat saada kohtauksen katsellessaan kuvaruutua tai 
pelatessaan pelejä. Jos koet pelaamisen aikana ainuttakaan yllä 
mainituista oireista, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä 
lääkäriin.

Lopeta pelaaminen välittömästi, jos kärsit 
seuraavista oireista pelaamisen aikana
Jos sinulla ilmenee yllä mainittujen oireiden lisäksi tai sijasta 
pelaamisen aikana päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, 
heikotusta, matkapahoinvoinnin kaltaisia oireita tai kipua 
jossakin ruumiinosassa, kuten silmissä, korvissa, käsissä, 
käsivarsissa tai jalkaterissä, lopeta pelaaminen välittömästi. Jos 
oireet jatkuvat, mene lääkäriin.

Laiteohjelmisto

PS VR -laiteohjelmisto on lisensoitu erillisen loppukäyttäjän 
lisenssisopimuksen nojalla. Lisätietoja on osoitteessa  
http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/.

Tämän tuotteen kaupallinen käyttö tai vuokraaminen on 
kielletty.
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Varotoimet

Turvallisuus

 ˎ Älä vahingoita virtajohtoa tai muuntajaa.

 ˎ Ota yhteyttä PlayStation®-asiakaspalveluun, jonka 
yhteystiedot ovat takuukirjasessa.

Käyttö ja käsittely

 ˎ Tarkista ennen yhdistämistä, ettei liittimissä ole pölyä tai 
likaa.

 ˎ Älä heiluta virtuaalitodellisuuslaseja tai muuntajaa niiden 
johdoista.

 ˎ Älä riisu virtuaalitodellisuuslaseja tai irrota 
virtuaalitodellisuuslasien liitäntäjohtoa ennen kuin lasien 
seurantavalot sammuvat. Riisuminen tai irrottaminen 
valojen palaessa voi aiheuttaa toimintahäiriön.

 ˎ Älä aseta esineitä tuotteen päälle, heitä tai pudota tuotetta 
tai muuten altista sitä fyysisille iskuille.

 ˎ Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet lapset 
voivat nielaista pieniä osia, vetää johdoista, pudottaa 
suoritinyksikön tai virtuaalitodellisuuslasit tai kietoutua 
johtoihin. Tällainen toiminta voi aiheuttaa vamman, 
vahingon tai toimintahäiriön.

 ˎ Älä koske virtajohtoon, muuntajaan tai suoritinyksikköön 
ukonilmalla.

 ˎ Älä anna nesteiden tai pienten esineiden päästä sisään 
tuotteeseen (esim. portteihin tai tuuletusaukkoihin). Jos 
näin kuitenkin käy, lopeta käyttö ja irrota laite 
virtapistokkeesta välittömästi.

 ˎ Älä altista tuotetta pölylle, savulle tai höyrylle. Pöly tai muu 
lika voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

 ˎ Kun tuotteeseen on kytketty virta, älä kosketa pitkään 
suoritinyksikköä, muuntajaa tai tuuletusaukoista tulevaa 
ilmaa. Pitkäkestoinen kosketus voi aiheuttaa matalan 
lämpötilan palovammoja*. 
*  Matalan lämpötilan palovammat syntyvät, kun iho on pitkän 

aikaa kosketuksissa suhteellisen matalan lämpötilan (40°C tai 
enemmän) esineisiin.

 ˎ Älä käytä virtuaalitodellisuuslaseja, stereokuulokkeita tai 
in-ear-stereokuulokkeita (myydään erikseen), jos ne 
tuntuvat iholla epämiellyttäviltä. Jos virtuaalitodellisuuslasit, 
stereokuulokkeet tai in-ear-stereokuulokkeet tuntuvat 
epämiellyttäviltä ihollasi, lopeta käyttö välittömästi. Jos 
oireet eivät häviä käytön lopettamisen jälkeenkään, 
hakeudu lääkärin hoitoon.

 ˎ Tuote ja sen osat on valmistettu metallista ja muovista. 
Hävitä tuotteet noudattaen näiden materiaalien 
hävittämistä koskevia paikallisia säännöksiä.

 ˎ Noudattamalla alla olevia ohjeita voit estää tuotteen 
ulkopintaa turmeltumasta ja haalistumasta.

 ˋ Älä käytä tuotteeseen liuottimia tai muita kemikaaleja.
 ˋ Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa kosketuksiin kumin tai 
vinyylin kanssa.

 ˎ  Jos kuulokkeiden äänenvoimakkuus on säädetty liian 
suureksi, seurauksena voi olla pysyviä kuulovaurioita. Valitse 
turvallinen äänenvoimakkuuden taso. Ajan myötä liian 
suurikin äänenvoimakkuus voi tuntua normaalilta, vaikka 
äänet vahingoittaisivat kuuloa. Jos korvasi alkavat soida, 
tunnet kipua korvissasi tai et kuule muiden puhetta 
kunnolla, hakeudu kuulontutkimukseen. Mitä suuremmaksi 
säädät äänenvoimakkuuden, sitä suurempi on 
kuulovaurioiden riski. Näin suojelet kuuloasi:
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 ˋ Rajoita aikaa, jolloin käytät kuulokkeita suurella 
äänenvoimakkuudella.

 ˋ Vältä äänenvoimakkuuden säätämistä suureksi, vaikka 
ympäristö olisi meluisa.

 ˋ Säädä äänenvoimakkuus pienemmäksi, jos et kuule 
ympärilläsi olevien ihmisten puhetta.

 ˎ Kun kuulokkeita käytetään erityisen kuivissa olosuhteissa, 
korvassa voi tuntua pieni ja nopea (staattinen) sähköisku. 
Tämä johtuu kehoon kerääntyneestä staattisesta sähköstä, 
ei kuulokkeiden viasta.

Tuotteen soveltuminen lapsille

Virtuaalitodellisuuslaseja ei ole tarkoitettu alle 12-vuotiaiden 
lasten käytettäväksi.

Virtuaalitodellisuuslasien pitäminen päässä

 ˎ Virtuaalitodellisuuslasit on tärkeää asettaa päähän oikein 
käytön ajaksi.

 ˋ Saat tarkempia ohjeita lasien asettamiseen valitsemalla 
PS4™-järjestelmän toimintonäytöltä  (Asetukset) > 
[Laitteet] > [PlayStation VR].

 ˋ Älä kiristä säätöpyörää liikaa.
 ˋ Voit pitää silmälasit päässä PS VR:n käytön aikana 
säätämällä visiirin sijaintia. Älä työnnä tai vedä visiiriä 
liian suurella voimalla.

 ˎ Tarkista säännöllisesti, että tuote on asetettu päähän 
kunnolla.

Virtuaalitodellisuuslasien näyttö

 ˎ Näytön tietyissä kohdissa voi näkyä mustia (tummia) 
pikseleitä ja jatkuvasti palavia pikseleitä. Tällaisten pisteiden 
näkyminen on näytöille tavanomaista eikä ole merkki 
järjestelmäviasta. Näytöt on tehty erittäin tarkan 
teknologian avulla. Kaikissa näytöissä voi kuitenkin näkyä 
pieniä määriä tummia tai jatkuvasti palavia pikseleitä tai 
väripoikkeamia.

 ˎ Varmista, ettei mikään estä virtuaalitodellisuuslasien 
kiinnityksen tunnistinta (  sivu 11). Jos jokin on 
kiinnityksen tunnistimen esteenä, näyttö ei sammu 
automaattisesti, kun lasit poistetaan päästä. Jos kuva näkyy 
näytöllä pitkän aikaa, se voi palaa kiinni, jolloin näytöllä 
näkyy pysyvästi himmeä kuva.

Älä koskaan pura tai muokkaa tätä tuotetta tai 
lisävarusteita

Käytä tuotetta tai lisävarusteita tämän käyttöohjeen ohjeiden 
mukaisesti. Tuotteen analysointi tai muokkaus tai sen piirien 
analysointi tai käyttö on kiellettyä. Laitteen purkaminen mitätöi 
tuotetakuun. Purkaminen voi lisäksi aiheuttaa tulipalon, 
sähköiskun tai toimintahäiriön.

Kosteuden tiivistyminen

Jos PS VR tuodaan kylmästä ympäristöstä suoraan lämpimään 
tilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta. Tuote ei tällöin 
välttämättä toimi kunnolla. Tässä tapauksessa katkaise 
laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Älä käytä 
tuotetta ennen kuin kosteus on haihtunut (tähän voi mennä 
useita tunteja). Jos tuote ei tämän jälkeenkään toimi kunnolla, 
ota yhteyttä PlayStation®-asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot 
ovat takuukirjasessa.



7

FI

Käyttöpoikkeamat tai -häiriöt

Paina virtuaalitodellisuuslasien johtosäätimen  (virta) 
-näppäintä (  sivu 11) vähintään 7 sekunnin ajan. Tämä 
pakottaa lasien sammumisen ja kytkee niihin uudelleen virran. 
Jos ongelma ei poistu, käynnistä PS4™-järjestelmä uudelleen.

Viesti korkeasta lämpötilasta

 ˎ Jos suoritinyksikön sisäinen lämpötila kohoaa, siitä tulee 
näkyviin viesti. Tässä tapauksessa katkaise PS4™-
järjestelmästä virta äläkä käytä sitä hetkeen. Kun 
suoritinyksikkö on viilentynyt, siirrä se tilaan, jossa on hyvä 
ilmanvaihto, ja jatka käyttöä.

 ˎ Älä tuki suoritinyksikön tuuletusaukkoja äläkä käytä tuotetta 
suljetussa tilassa tai tilassa, josta lämpö ei pääse 
poistumaan.

Muuntajan ja virtajohdon käyttö

 ˎ Käytä helposti saatavilla olevaa pistorasiaa, jotta 
virtajohdon voi tarvittaessa irrottaa nopeasti. Jos tuote ei 
toimi normaalilla tavalla tai se kuulostaa tai haisee oudolle 
tai kuumenee liikaa, lopeta käyttö, irrota virtajohto 
pistorasiasta ja irrota myös muut mahdolliset johdot ja 
kaapelit.

 ˎ Irrota virtajohto pistorasiasta, kun suoritinyksikön tilan 
merkkivalo palaa punaisena. Johdon irrottaminen 
merkkivalon palaessa valkoisena tai vilkkuessa punaisena 
voi aiheuttaa toimintahäiriön.

 ˎ Käytä vain tuotteen mukana toimitettua muuntajaa tai 
virtajohtoa. Tuotteeseen kuuluva muuntaja ja virtajohto 
ovat suunniteltu erityisesti tätä tuotetta varten. Niitä ei voi 
käyttää muiden tuotteiden kanssa. Lisäksi tämän tuotteen 

kanssa ei voi käyttää muita muuntajia tai virtajohtoja. Jos 
näitä varotoimia ei noudateta, tuote voi ylikuumentua, mikä 
voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.

 ˋ Älä liitä tuotteen virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin olet 
liittänyt HDMI™-kaapelit.

 ˋ Älä koske virtajohdon pistokkeeseen märillä käsillä.
 ˋ Älä käytä muuntajaa, jos se on peitetty liinalla. Muuten 
lämpö ei pääse poistumaan, mikä voi johtaa tulipaloon 
tai toimintahäiriöön.

 ˋ Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta tai 
silloin, kun et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.

 ˋ Älä liitä virtajohtoa jännitteenmuuntimeen tai 
vaihtomuuntimeen.

Säilytysolosuhteet

 ˎ Älä säilytä tuotetta tai lisävarusteita kuumissa tai kosteissa 
tiloissa tai suorassa auringonvalossa.

 ˎ Älä lämmitä tuotetta keittiö- tai lämmityslaitteilla, kuten 
hiustenkuivaajalla. Se voi aiheuttaa tulipalon, vamman tai 
toimintahäiriön.

 ˎ Älä aseta tuotetta tai lisävarusteita epävakaille, kalteville tai 
täriseville pinnoille.
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PS VR:n käyttäminen

PS VR tarjoaa yhdessä PS4™-järjestelmän ja PlayStation®Cameran 
kanssa jännittäviä virtuaalitodellisuuselämyksiä. Kamera tallentaa 
virtuaalitodellisuuslasien asennon, kulman ja liikkeen, joten 
pelitoiminnot ovat välittömämpiä. 
Päivitä PS4™-käyttöjärjestelmä aina uusimpaan versioon.

Pelaamisalue

Käytä PS VR:ää vain pelaamisalueella. Pelaamisalueen korkeus 
riippuu kameran taltioiman kuva-alan laajuudesta. Seuraavassa 
on kuvattu pelaamisalueen leveys ja syvyys.

Noin 
3,0 m

PlayStation®Camera

Noin 
1,9 m

Noin 
0,6 m

0 m

Noin 
0,7 m

Pelaamisalue

 : kameran tallentama kuva-ala

Tutustu ympäristöön ja poista esteet pelaamisalueelta ja sen 
lähiympäristöstä ennen käyttöä.

Säädä kameran asento ja kulma noudattamalla PS VR:n 
asennusnäytön ohjeita. Tämä varmistaa, että voit pelata 
virtuaalitodellisuustilassa parhaassa sijainnissa (pelaamisalueen 
keskellä). Virtuaalitodellisuuslasien näytölle ilmestyy varoitus, 
jos siirryt virtuaalitodellisuustilassa pelaamisalueen 
ulkopuolelle.

Vinkki

Jos virtuaalitodellisuuslaseja ei tunnisteta oikein, paina pitkään 
ohjaimen  (PS) -näppäintä ja valitse avautuvasta pikavalikosta 
[Säädä PlayStation VR-järjestelmää] > [Vahvista asentosi]. Säädä 
kameran asentoa ja kulmaa.

Asento virtuaalitodellisuuslasien käytön aikana

Istu aina, kun mahdollista. Jos sovelluksessa on seisomistila, 
noudata huolellisesti sovelluksen ohjeita.

PS VR -asetukset

Voit määrittää PS VR -asetukset PS4™-järjestelmän 
toimintonäytöllä valitsemalla  (Asetukset) > [Laitteet] > 
[PlayStation VR].

Vinkkejä

 ˎ Asetukset ovat käytettävissä vain silloin, kun PS VR on yhdistetty 
PS4™-järjestelmään.

 ˎ Joitain asetuksia voi määrittää myös pikavalikossa, jonka voi avata 
painamalla pitkään ohjaimen  (PS) -näppäintä. 

 ˎ Lisätietoja PS VR:n määrittämisestä on PS4™-järjestelmän 
käyttöoppaassa. Valitse toimintonäytöltä  (Asetukset) > 

 (Käyttöopas).
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Lapsilukko

PS4™-järjestelmässä on asetuksia, joilla vanhemmat tai 
huoltajat voivat rajoittaa, millä tavalla lapset voivat käyttää 
tuotetta. Rajoitukset voi asettaa PS4™-järjestelmän 
toimintonäytöllä valitsemalla  (Asetukset) > [Lapsilukko] > 
[Rajoita PS4-järjestelmän ominaisuuksien käyttöä] > 
[PlayStation VR] > [Älä salli].

Vinkkejä

 ˎ Näiden asetusten muuttaminen edellyttää lapsilukon salakoodia.

 ˎ Sovellettavat rajoitukset koskevat kaikkia PS4™-järjestelmän 
käyttäjiä.
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Osien nimet

Virtuaalitodellisuuslasit

Etuosa

A B C

D
E
F

G

H

I

J

K

A )  Seurantavalot (edessä) 
Takavalot palavat sinisinä: virta kytketty 
Kaikki valot palavat sinisinä: virtuaalitodellisuustila käytössä 
Valot eivät pala: virta katkaistu

B ) Etuosan pääntuki

C ) Takaosan pääntuki

D ) AUX-liitin

E ) HDMI-liitin

F ) Visiiri

G ) Kaapelin pidike

H ) Mikrofoni

I ) Valosuoja

J ) Visiirin säätöpainike

K ) Seurantavalot (edessä)
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A ) Otsanauha

B ) Kiinnityksen tunnistin

C ) Linssit

D ) Säätöpyörä

E ) Otsanauhan vapautuspainike

F ) Seurantavalot (takana)

G ) Johtosäädin

H ) Stereokuulokeliitäntä

I )  (virta) -näppäin

J )  (mikrofonin mykistys) -näppäin

K ) Äänenvoimakkuusnäppäin (+)

L ) Äänenvoimakkuusnäppäin (-)

Takaosa

A B C D E

F

G

H

I

J
K

L
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Suoritinyksikkö

Etuosa Takaosa

A B C A B C D

E

A ) Tilan merkkivalo 
Palaa valkoisena: virta kytketty 
Palaa punaisena: lepotila

B ) AUX-portti

C ) HDMI-lähtöportti

A ) HDMI TV -portti

B ) HDMI PS4 -portti

C )  (USB) -portti

D ) DC IN 12V -liitäntä

E ) Tuuletusaukko
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Stereokuulokkeet

A

Kuulokesovitteiden vaihtaminen

Stereokuulokkeisiin on asennettu valmiiksi M-koon 
kuulokesovitteet. Voit parantaa kuulokkeiden istuvuutta 
vaihtamalla kuulokesovitteet S- tai L-koon kuulokesovitteisiin. 
Voit poistaa kuulokesovitteet kuulokkeista kiertämällä niitä 
ensin ja vetämällä ne sitten irti.

Vinkki

Asenna kuulokesovitteet tukevasti paikalleen, jotta ne eivät irtoa 
vahingossa käytön aikana.

A ) Kuulokesovite
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Hoito ja puhdistus

Puhdista tuote ja huolehdi siitä noudattamalla alla olevia 
ohjeita.

 ˎ Turvallisuussyistä irrota ennen puhdistusta virtajohto 
pistorasiasta ja irrota myös muut johdot ja kaapelit 
laitteesta.

 ˎ Älä puhdista tuotteen ulkopintoja liuottimilla tai muilla 
kemikaaleilla.

 ˎ Älä pyyhi laitetta kemiallisesti käsitellyllä puhdistusliinalla.

Suoritinyksikön ulkopinta, virtuaalitodellisuuslasien 
ulkopinta, pääntuet ja liittimet
Jos ne ovat likaisia, pyyhi ne pehmeällä, kuivalla liinalla.

Vinkki

Jos suoritinyksikön liittimet, virtajohto tai muut osat ovat likaisia, 
lähtevissä tai saapuvissa signaaleissa voi olla häiriöitä. Laitteesta voi 
myös kuulua häiriöääntä tai ääni voi keskeytyä, jos lasien tai 
kuulokkeiden liittimet ovat likaisia.

Linssit
Käytä vain erityisesti linssien puhdistukseen tarkoitettua 
pehmeää ja kuivaa liinaa. Älä puhdista linssejä talouspaperilla, 
nenäliinalla tai muulla paperilla, jota ei ole tarkoitettu linssien 
puhdistukseen.

Vinkki

Jos linssit ovat pitkään kosketuksissa veden tai pölyn kanssa, ne voivat 
vaurioitua ja niiden käyttöikä voi lyhetä.

Valosuoja
Poista valosuoja virtuaalitodellisuuslaseista ja pese se vedellä. 
Kuivaa valosuoja huolellisesti pehmeällä liinalla ennen kuin 
kiinnität sen takaisin virtuaalitodellisuuslaseihin.
Kiinnitä valosuoja takaisin paikalleen kohdistamalla suojan 
kohoumat virtuaalitodellisuuslasien 13 reikään.

Valosuoja

Virtuaalitodellisuuslasit

Tuuletusaukot
Puhdista tuuletusaukkoihin kertynyt pöly pölynimurilla tai 
vastaavalla tuotteella.

Kuulokesovitteet
Irrota kuulokesovitteet stereokuulokkeista ja pese ne käsin 
laimealla puhdistusaineella. Kuivaa kuulokesovitteet 
huolellisesti pehmeällä liinalla ennen kuin kiinnität ne takaisin 
kuulokkeisiin. Lisätietoja kuulokesovitteiden poistamisesta on 
kohdassa Kuulokesovitteiden vaihtaminen (  sivu 13).
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Tekniset tiedot

Malli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tämän asiakirjan toimintokuvaukset ja kuvat voivat poiketa 
PS4™-käyttöjärjestelmästä ja/tai PS VR -laiteohjelmasta 
käytössä olevasta versiosta riippuen.

Virtuaalitodellisuuslasit

Näyttö
1920 × RGB × 1080 
(960 × RGB × 1080 silmää kohti)

Tunnistin
6 akselin liikkeentunnistusjärjestelmä 
(3 akselin gyroskooppi ja 3 akselin 
kiihtyvyysmittari)

Portti Stereokuulokeliitäntä

Ulkoiset mitat

Noin 187 × 185 × 277 mm 
(leveys x korkeus x syvyys / pois 
lukien ulkonevat osat / otsanauhan 
lyhimmässä asennossa)

Paino
Noin 610 g 
(pois lukien johdot ja kaapelit)

Käyttölämpötila 5–35 °C

Jos sähkötuotteessa tai pakkauksessa on tämä merkki, se 
tarkoittaa sitä, että kyseistä sähkölaitetta ei saa hävittää 
tavallisen talousjätteen mukana missään Euroopan maassa tai 
Turkissa. Varmista oikea käytöstäpoistotapa viemällä tuotteet 
hävitettäväksi viralliseen jätteenkeräyslaitokseen paikallisten 
lakien tai vaatimusten mukaisesti. Jätteeksi tarkoitetut 
sähkötuotteet voi myös hävittää maksutta jälleenmyyjien 
kautta, kun hankit uuden vastaavan tuotteen. Lisäksi suuret 
jälleenmyyjät voivat EU-maissa ottaa maksutta vastaan pieniä 
määriä hävitettäviä sähkötuotteita. Kysy paikalliselta 
jälleenmyyjältäsi, tarjoavatko he tällaista palvelua hävitettävälle 
tuotteellesi. Näin autat säästämään luonnon resursseja ja 
parantamaan sähkölaitteiden jätekäsittelyyn ja hävitykseen 
liittyvää luonnonsuojelun tasoa. 
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Tuetut videotulosignaalit

Lisätietoja tuetuista videotulosignaaleista on osoitteessa 
http://rd.playstation.com/psvr/. 
Pääset näihin tietoihin myös QR-koodin avulla.

Suoritinyksikkö

Tulo/lähtö

HDMI TV -portti 
HDMI PS4 -portti 
 (USB) -portti 

HDMI-lähtöportti 
AUX-portti

Enimmäisnimellisteho Noin 20 W

Virta DC 12 V

Ulkoiset mitat

Noin 143 × 36 × 143 mm  
(leveys × korkeus × syvyys) 
(ei sisällä kauimmas ulottuvia 
yksittäisiä osia)

Paino Noin 365 g

Käyttölämpötila 5–35 °C

Muuntaja

Sisääntulo AC 100–240 V, 50/60 Hz

Ulostulo DC 12 V 3 A

Ulkoiset mitat

Noin 108 × 46 × 30mm 
leveys × korkeus × syvyys) 
(ei sisällä kauimmas ulottuvia 
yksittäisiä osia)

Paino Noin 146 g
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Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

“ ” ja “PlayStation” ovat Sony Interactive Entertainment Inc:n 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

”SONY”, “ ” ja ”Sony Entertainment Network” ovat Sony 
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

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.

Kaikki muut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta.



Asennuksen vaiheittainen ohjevideo
Voit katsoa ohjevideon osoitteessa http://www.sie.
com/psvr/. Pääset videoon myös QR-koodin avulla.

Tukipalvelut
PlayStation®-tuotetuen virallisessa sivustossa on vastauksia 
yleisiin kysymyksiin tuotteesta.
eu.playstation.com/help/ps4/

© 2016 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. 


