Használati útmutató
Egészségre és biztonságra vonatkozó fontos információkat tartalmaz
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FIGYELMEZTETÉS
A termék használata előtt figyelmesen olvasd el a
PlayStation®VR használati útmutatóját, valamint a kompatibilis
hardverek kézikönyvét, és kövesd a beállításra vonatkozó
figyelmeztetéseket és utasításokat. Őrizd meg, hogy később is
belelapozhass.
ˎˎ A virtuális valóság headsetet 12 éven aluli gyermekek nem
használhatják.
ˎˎ Ne használd a PS VR készüléket, ha fáradt vagy, szédülsz,
émelyegsz, beteg vagy, alkohol vagy kábítószer hatása alatt
állsz, illetve ha mozgáskoordinációs vagy
egyensúlyproblémád van. A PS VR használata előtt kérd ki
orvosod véleményét, ha súlyos betegségben szenvedsz.
ˎˎ A virtuális valóság headset viselése miatt korlátozottan
látod a körülötted lévő területet. A virtuális valóság headset
nem észleli az akadályokat. Ellenőrizd a környezeted, és
használat előtt távolítsd el az akadályokat a játéktér körül is.
A játéktér felállításával kapcsolatos további információkért
8. oldal).
olvasd el az „A PS VR használata” című részt (
Győződj meg arról, hogy nincs a közeledben fal, lépcső,
bútor vagy más olyan akadály, amelynek nekiütközhetsz
vagy áteshetsz rajta.
ˎˎ Tedd meg a szükséges óvintézkedéseket annak érdekében,
hogy a háziállatok, személyek és egyéb akadályok
használat közben ne kerülhessenek a játéktérbe.
ˎˎ Maradj a játéktér közepén, és ne hagyd el a játékteret a
virtuális valóság headset viselése közben. Maradj ülve,
amennyiben lehetséges, és ne mozgasd a fejed, végtagjaid
vagy tested túlzott mértékben a virtuális valóság headset
viselése közben. Ha egy alkalmazás használatakor állnod
kell a virtuális valóság headset viselése közben, pontosan
kövesd az alkalmazás utasításait.
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ˎˎ A játék megkezdése előtt ellenőrizd, hogy a virtuális
valóság headset kábele nem tekeredett-e tested vagy
végtagjaid köré, és ezt játék közben is rendszeresen
ellenőrizd.
ˎˎ AZONNAL HAGYD ABBA A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁT és
fordulj orvoshoz, mielőtt folytatnád a játékot, ha a
következő egészségügyi problémák vagy tünetek
bármelyikét észleled: Szédülés, látászavar, szem- vagy
izomrángás, eszméletvesztés, tájékozódászavar, roham,
bármilyen önkéntelen mozgás vagy görcsroham. CSAK AZ
ORVOS JÓVÁHAGYÁSA UTÁN FOLYTASD A JÁTÉKOT.
ˎˎ Néhányan tengeri betegséget, hányingert,
tájékozódászavart, homályos látást vagy egyéb kellemetlen
tünetet tapasztalhatnak. Ilyen esetben azonnal hagyd abba
a virtuális valóság headset használatát, és vedd le. Ha
bármilyen kellemetlenséget érzel a használat után, pihenj
le, és amíg a tünetek teljesen el nem múlnak, ne végezz
olyan tevékenységet, amelyhez ép látás, egyensúly vagy
koordináció szükséges.
ˎˎ Ne használd a PS VR készüléket, ha fáradt vagy álmos vagy.
ˎˎ Ne használd a PS VR készüléket olyan helyen, amely
rázkódhat vagy nem stabil.
ˎˎ Előfordulhat, hogy kis időre lesz szükséged ahhoz, hogy
hozzászokj a virtuális valóság élményhez. Javasoljuk, hogy
eleinte csak rövidebb időtartamokra használd a PS VR
készüléket.
ˎˎ Általánosságban azt ajánljuk, hogy egy órányi játék után
mindig tarts 15 perces szünetet. Azonban a virtuális valóság
tartalmának megtekintésekor a szükséges szünetek hossza
és gyakorisága személyenként eltérő lehet – olyan hosszú
szüneteket tarts, amely alatt teljesen elmúlik a kellemetlen
érzés.

A termék gyártója a Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán vagy annak
megbízottja.
Európába importálja és forgalmazza: Sony Interactive
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street,
London, W1F 7LP, Egyesült Királyság.
A Megfelelőségi nyilatkozat kiadásának és birtoklásának
meghatalmazott képviselője a Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgium.

Azonnal hagyjuk abba a játékot, ha a következő
tünetek valamelyikét tapasztaljuk

Energiahatékonyság

Készülékszoftver

Az EU Bizottság 801/2013/EU rendeletének környezetbarát
tervezésre vonatkozó követelményein alapuló információkért
látogass el a következő weboldalra:
eu.playstation.com/Energyefficiency.

A PS VR készülékszoftverének licencére egy külön
végfelhasználói licencszerződés feltételei vonatkoznak. További
részletekért látogass el a
http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/ weboldalra.

Fényingerek által kiváltott rohamok
(fényérzékenységi epilepszia)

Továbbá amennyiben az előbbiekben említett tünetek mellett
játék közben fejfájást, szédülést, hányingert, kimerültséget,
mozgásszervi rendellenességhez hasonló tüneteket vagy
fájdalmat, kényelmetlenséget érzünk testünk bármely pontján,
például szemünkben, fülünkben, kezünkben, karunkban vagy
lábunkban, azonnal hagyjuk abba a játékot. Amennyiben a
tünetek tartósnak bizonyulnak, forduljunk orvoshoz.
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A termék kereskedelmi célú felhasználása és bérbeadása tilos.

Ha epilepsziások vagyunk vagy rohamunk volt, játék előtt kérjük
ki háziorvosunk véleményét. Néhányan érzékenyek lehetünk
villanásokra és vibrálásokra vagy más, televízió-képernyőn vagy
videojáték közben megjelenő fényingerekre, amik
szemfájdalmat, látászavart, migrént, izomrángást, rángatózást,
pillanatnyi vagy teljes eszméletvesztést, illetve zavartságot
okozhatnak. Ha játék közben a fenti tünetek bármelyikét
tapasztaljuk, azonnal hagyjuk abba a játékot, és forduljunk
orvoshoz.
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Fontos információk
Biztonság
ˎˎ Ne sértsd meg az AC-tápkábelt és az AC-adaptert.
ˎˎ Forduljunk a helyi PlayStation® telefonos
ügyfélszolgálatához, amelynek elérhetőségét a
garanciafüzetben találjuk.

Használat és kezelés
ˎˎ Csatlakoztatás előtt gondoskodj róla, hogy a csatlakozók
por- és szennyeződésmentesek legyenek.
ˎˎ Ne lengesd a virtuális valóság headsetet vagy az
AC-adaptert a kábelénél fogva.
ˎˎ Ne távolítsd el a virtuális valóság headsetet és ne húzd ki a
virtuális valóság headset csatlakozókábelét, amíg a
headseten lévő követő fények ki nem kapcsolnak. Hibás
működést okozhat, ha akkor távolítod el vagy húzod ki,
amikor a fények még világítanak.
ˎˎ Ne helyezz tárgyakat a termékre, ne dobáld és ne ejtsd le a
terméket, és ügyelj arra, hogy ne érje más erős fizikai
behatás sem.
ˎˎ A terméket tartsd távol kisgyermekektől. A gyermekek
lenyelhetik a kisebb részeket, kihúzhatják a kábeleket,
lerántva ezzel a feldolgozóegységet vagy a virtuális valóság
headsetet, esetleg magukra tekerhetik a kábeleket, amely
sérülést, balesetet vagy meghibásodást okozhat.
ˎˎ Elektromos vihar közben ne érintsd meg az AC-tápkábelt,
az AC-adaptert vagy a feldolgozóegységet.
ˎˎ Folyadék és apró szilárd tárgyak ne kerüljenek a termék
belsejébe (aljzatok, szellőzők stb.). Ha mégis ilyen történik,

azonnal hagyd abba a használatot, és szüntesd meg a
tápellátást.
ˎˎ Ne tedd ki a terméket pornak, füstnek vagy gőznek. A por
vagy egyéb anyag tüzet vagy áramütést okozhat.
ˎˎ Kerüld a hosszabb fizikai érintkezést a feldolgozóegységgel,
az AC-adapterrel vagy a szellőzőből kifúvott levegővel, ha a
termék be van kapcsolva. A hosszabb érintkezés alacsony
hőmérsékletű égést okozhat*.
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* Alacsony hőmérsékletű égésnek azt nevezzük, amely akkor
történik, amikor a bőr viszonylag alacsonyabb hőmérsékletű
(40 °C vagy hidegebb) tárgyakkal érintkezik hosszabb ideig.

ˎˎ Ne használd a virtuális valóság headsetet, sztereófejhallgatót vagy sztereó-headsetet (külön megvásárolható),
ha kellemetlen érzés bőrödnek. Ha a virtuális valóság
headset, a sztereó-fejhallgató vagy a sztereó-headset
viselése kellemetlen érzést okoz a bőrödön, azonnal fejezd
be a használatát. Ha a tünetek a használat felfüggesztését
követően sem szűnnek, fordulj haladéktalanul orvoshoz.
ˎˎ A termék és alkatrészei fémből és műanyagból készültek.
A termék leselejtezésekor kövesd az adott anyagok
leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.
ˎˎ Az alábbi óvintézkedések követésével elkerülheted a
termék külső burkolatának károsodását és elszíneződését.
ˋˋ A termék tisztításához ne használj oldószert vagy más
vegyszert.
ˋˋ Ne érintkezzen hosszabb ideig gumi vagy vinil anyag a
termékkel.
ˎˎ Ha nagy hangerővel használjuk a headsetet vagy a
fejhallgatót, maradandó halláskárosodást szenvedhetünk.
Állítsuk a hangerőt biztonságos szintre. Idővel az egyre
hangosabb hang normálisnak tűnhet, de valójában kárt
tehet a hallásunkban. Ha cseng a fülünk, kellemetlen érzést
észlelünk a fülünkben vagy tompa a beszédünk, hagyjuk
abba a headset vagy a fejhallgató használatát, és

5

vizsgáltassuk meg a hallásunkat. Minél nagyobb a hangerő,
annál hamarabb befolyásolhatja a hallásunkat. A
halláskárosodás megelőzése érdekében:
ˋˋ Csak rövid ideig hallgassuk nagy hangerővel a headsetet
vagy a fejhallgatót.
ˋˋ Ne növeljük a hangerőt a környezeti zaj kizárására.
ˋˋ Csökkentsük a hangerőt, ha nem halljuk a közelben
tartózkodók beszédét.
ˎˎ A headset vagy a fejhallgató különösen száraz levegőjű
környezetben való használatakor néha kicsi és gyors
(elektrosztatikus) lökést tapasztalhatunk a fülünkben. Ez a
testben felhalmozódott statikus elektromosság eredménye,
nem pedig a headset vagy fejhallgató hibás működése
okozza.

Gyermek felhasználók
A virtuális valóság headsetet 12 éven aluli gyermekek nem
használhatják.

A virtuális valóság headset viselése
ˎˎ Fontos, hogy használat közben megfelelően helyezd a
virtuális valóság headsetet a fejedre.
ˋˋ A headset megfelelő viselésével kapcsolatos
utasításokért nyisd meg a PS4™ rendszer
(Settings)
funkcióképernyőjét, majd válaszd ki a
(Beállítások) > [Devices] (Készülékek) > [PlayStation VR]
elemet.
ˋˋ Ne húzd túl a beállító gyűrűt.
ˋˋ A látómező helyzetének beállításával a PS VR használata
közben is viselhetsz szemüveget. Ne nyomd be vagy
húzd ki a látómezőt túlzott mértékben.
Rendszeresen
ellenőrizd a termék illeszkedését a megfelelő
ˎˎ
viselés biztosításához.
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Virtuális valóság headset képernyő
ˎˎ Fekete (sötét) pixelek és folyamatosan világító pixelek
jelenhetnek meg a képernyő bizonyos részein. Az ilyen
foltok megjelenése a képernyők esetében normális
jelenségnek minősül, és nem rendszer-meghibásodásra
utal. A képernyőket rendkívül precíz technológiával gyártják.
Azonban előfordulhat, hogy csekély számú sötét pixel vagy
folyamatosan világító pixel jelenik meg, valamint
rendellenes szín- és fényerősség tapasztalható a
képernyőn.
ˎˎ Távolítsd el az akadályokat a virtuális valóság headset
11. oldal). Ha a viselésérzékelő előtt
viselésérzékelőjétől (
akadály van, a képernyő abban az esetben sem fog
automatikusan kikapcsolni, ha leveszed a headsetet. Ha egy
kép hosszabb ideig látható a képernyőn, képernyőbeégés
keletkezhet, aminek következtében a halvány kép
véglegesen megmarad a képernyőn.

Ne szedd szét, és ne alakítsd át a terméket vagy a
tartozékokat
A jelen kézikönyv utasításai szerint használd a terméket és a
tartozékokat. A termék vizsgálata és módosítása, illetve az
áramköri konfiguráció vizsgálata és használata nem
engedélyezett. A szétszerelés érvényteleníti a termék
garanciáját. Ezenkívül fennáll a tűz, áramütés és meghibásodás
veszélye is.

Nedvességlecsapódás
Ha a PS VR készüléket hideg helyről közvetlenül meleg helyre
viszik, nedvesség csapódhat le a termék belsejében. Ha ez
történik, előfordulhat, hogy a termék nem működik
megfelelően. Ebben az esetben kapcsold ki a terméket, és húzd

ki az AC-tápkábelt a tápforrásból. Ne használd a terméket, amíg
a nedvesség el nem párolog (ez több óráig is eltarthat). Ha a
termék továbbra sem működik megfelelően, kérj segítséget a
helyi PlayStation® telefonos ügyfélszolgálattól, amelynek
elérhetősége a garanciafüzetben található.

Szokatlan viselkedés vagy a termék nem reagál
Kényszerített leállításhoz legalább 7 másodpercig tartsd
11. oldal) a virtuális
lenyomva a (tápellátás) gombot (
valóság headset távvezérlőjén, majd kapcsold be újra a
headsetet. Ha a probléma továbbra is fennáll, indítsd újra a
PS4™ rendszert.

Magas hőmérsékletre vonatkozó üzenet
ˎˎ Ha a feldolgozóegység belső hőmérséklete megnő, egy
üzenet jelenik meg. Ebben az esetben kapcsold ki a PS4™
rendszert, és ne használd egy ideig. A feldolgozóegység
lehűlése után helyezd át az eszközt egy jól szellőző helyre,
és folytathatod a használatát.
ˎˎ Ne tömítsd el a feldolgozóegység szellőzőit, és ne használd
a terméket zárt szekrényben vagy olyan helyen, ahol hő
képződhet.

Az AC-adapter és az AC-tápkábel használata
ˎˎ Könnyen elérhető tápforrást válassz, hogy szükség esetén
az AC-tápkábelt gyorsan ki tudd húzni. Haladéktalanul
hagyd abba a termék használatát, húzd ki az AC-tápkábelt a
tápforrásból, és válaszd le az összes kábelt, ha a termék
rendellenesen működik, szokatlan hangot vagy szagot
bocsát ki, illetve érintése túl forró.
ˎˎ Ha a feldolgozóegységen lévő állapotjelző pirosan világít,
húzd ki az AC-tápkábelt a tápforrásból. Hibás működést

okozhat, ha a kábelt akkor húzod ki, amikor a jelző fehéren
világít vagy pirosan villog.
ˎˎ Csak a termékhez mellékelt AC-adaptert és AC-tápkábelt
használd. A mellékelt AC-adaptert és AC-tápkábelt kizárólag
ehhez a termékhez tervezték. Nem használhatók más
termékekkel. Emellett más AC-adapterek vagy ACtápkábelek sem használhatók ezzel a termékkel. Az
óvintézkedések be nem tartása a termék túlmelegedését,
tüzet vagy áramütést okozhat.
ˋˋ Csak a HDMI™-kábelek csatlakoztatása után
csatlakoztasd az AC-tápkábelt a tápforráshoz.
ˋˋ Ne érintsd meg az AC-tápkábel csatlakozóját nedves
kézzel.
ˋˋ Ne használd az AC-adaptert, ha az ruhával le van takarva.
A megrekedt hő tüzet vagy meghibásodást okozhat.
ˋˋ Tisztítás előtt, illetve ha huzamosabb ideig nem akarod
használni a terméket, húzd ki az AC-tápkábelt a
tápforrásból.
ˋˋ Ne csatlakoztassuk az AC-tápkábelt
feszültség-átalakítóhoz.
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Tárolási feltételek
ˎˎ Ne tedd ki a terméket vagy a tartozékokat magas
hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy közvetlen
napfénynek.
ˎˎ Ne hevítsd a terméket konyhaeszközökkel vagy olyan
hevítőeszközökkel, mint pl. a (haj)szárító. Ez tüzet, sérülést
vagy hibás működést okozhat.
ˎˎ Ne helyezd a terméket vagy a tartozékokat instabil, ferde,
vagy rázkódásnak kitett felületre.

7

A PS VR használata
A PS4™ rendszereddel és PlayStation®Camera készülékeddel
együtt használva a PS VR elhozza Neked a virtuális valóság
lenyűgöző világát. A játékokkal még közvetlenebb kapcsolatba
kerülhetsz, mivel a kamera érzékeli a virtuális valóság headset
helyzetét, szögét és mozgását.
Mindig a PS4™ rendszerszoftver legfrissebb verzióját használd.

Játéktér
Csak a játéktéren használd a PS VR készülékedet. A játéktér
magassága a kamera által rögzített tartománytól függ. A
játéktér szélessége és mélysége a következő.
PlayStation®Camera
Kb.
0,7 m

Játéktér
Kb.
1,9 m

0m
Kb.
0,6 m

Kb.
3,0 m

: A kamera által rögzített tartomány
Ellenőrizd a környezeted, és használat előtt távolítsd el az
akadályokat a játéktér körül is.
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A kamera helyzetének és szögének beállításához kövesd a PS
VR beállítási képernyőjén megjelenő utasításokat, hogy a VR
üzemmód használatakor a legjobb helyen legyél (a játéktér
közepén). Ha a VR üzemmód használata közben a játéktéren
kívülre mész, egy figyelmeztetés jelenik meg a virtuális valóság
headset képernyőjén.

Tipp
Ha a virtuális valóság headsetet nem megfelelően érzékeli a rendszer,
(PS) gombját, majd a megjelenő
tartsd lenyomva a vezérlő
gyorsmenüből válaszd ki az [Adjust PlayStation VR] (PlayStation VR
beállítása) > [Confirm Your Position] (Helyzet megerősítése)
lehetőséget. Állítsd be a kamera helyzetét és szögét.

A helyzeted a virtuális valóság headset használata
közben
Maradj ülve, amennyiben lehetséges. Azon alkalmazásoknál,
amelyeknél állni kell, figyelmesen kövesd az alkalmazás
utasításait.

A PS VR beállításai
A PS VR beállításainak konfigurálásához nyisd meg a PS4™
(Settings)
rendszer funkcióképernyőjét, majd válaszd ki a
(Beállítások) > [Devices] (Készülékek) > [PlayStation VR] elemet.

Tippek
ˎˎ Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a PS VR a PS4™
rendszerhez csatlakozik.

ˎˎ Bizonyos beállításokat a vezérlő

(PS) gombjának lenyomva
tartása után megjelenő gyorsmenüben is konfigurálhatsz.

ˎˎ A PS VR beállításaival kapcsolatos további információkért olvasd el
a PS4™ rendszer felhasználói útmutatóját. Válaszd ki a
(Settings) (Beállítások) >
(User’s Guide) (Felhasználói
útmutató) elemet a funkcióképernyőn.

Szülői felügyelet
A PS4™ rendszerben a szülőknek vagy felügyelő személynek
lehetősége van korlátozni a termék gyermekek általi
használatát. A használat korlátozásához nyisd meg a PS4™
(Settings)
rendszer funkcióképernyőjét, majd válaszd ki a
(Beállítások) > [Parental Controls] (Szülői felügyelet) > [Restrict
Use of PS4 Features] (PS4 funkciók korlátozása) >
[PlayStation VR] > [Do Not Allow] (Nem engedélyezett) elemet.
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Tippek
ˎˎ A beállítások konfigurálásához a szülői jelszóra van szükség.
ˎˎ A beállított korlátozások a PS4™ rendszer összes felhasználójára
vonatkoznak.
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Alkatrészek megnevezései
Virtuális valóság headset
Elülső rész
A

B

C

G

H
I

D
E
F

J

K

A) K
 övető fények (elülső)
Hátsó fények Kék: Bekapcsolva
Minden fény Kék: VR üzemmód
Kikapcsolva:
Kikapcsolva
B ) Elülső fejtámasz
C ) Hátsó fejtámasz
D ) AUX csatlakozó
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E ) HDMI csatlakozó
F)

Látómező

G ) Kábelrögzítő
H ) Mikrofon
I)

Fénypajzs

J)

Látómezőbeállító gomb

K ) Követő fények (elülső)

Hátsó rész

A

B C

D E
G
H

HU
I
J
K
L

F

A ) Fejpánt

G ) Vezetékbe épített távvezérlő

B ) Viselésérzékelő

H ) Sztereó-fejhallgató csatlakozó

C ) Lencsék

I)

(tápellátás) gomb

D ) Beállító gyűrű

J)

(mikrofonelnémító) gomb

E ) Fejpántkioldó gomb

K ) Hangerő fel gomb

F)

L)

Követő fények (hátsó)

Hangerő le gomb
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Feldolgozóegység
Elülső rész

Hátsó rész

A

B

C

A

B

C

D

E

A ) Állapotjelző
Fehér: Bekapcsolva
Piros: Pihenő üzemmód

B ) HDMI PS4-aljzat

B ) AUX-aljzat

D ) DC IN 12V csatlakozó

C ) HDMI-kimeneti aljzat
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A ) HDMI TV-aljzat
C)

(USB) aljzat

E ) Szellőző

Sztereó-fejhallgató
A

A fülbetétek cseréje
A sztereó-fejhallgatóra M-es méretű fülbetéteket szereltünk fel.
A jobb illeszkedés érdekében cseréld ki a fülbetéteket S-es vagy
L-es méretű fülbetétekre. Az eltávolításához csavard meg, majd
húzd le a fülbetétet a fejhallgatóról.
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A ) Fülbetét

Tipp
Megfelelően szereld fel a fülbetéteket, nehogy véletlenül leváljanak
használat közben.
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Ápolás és tisztítás
Kövesd a termék tisztítására és karbantartására vonatkozó
alábbi utasításokat.
ˎˎ Biztonsági okokból a tisztítás előtt húzd ki az AC-tápkábelt
a tápforrásból, és válassz le minden kábelt.
ˎˎ A külső felület tisztításhoz ne használj oldószert vagy más
vegyszert.
ˎˎ A termék letörléséhez ne használj vegyszerrel kezelt
törlőkendőt.

Fénypajzs
Távolítsd el a fénypajzsot a virtuális valóság headsetről, és
mosd le vízzel. A headsetre való visszaszerelés előtt egy puha
ruhával töröld teljesen szárazra.
A pajzson lévő bütyköket a virtuális valóság headseten lévő 13
furathoz illesztve szereld vissza a fénypajzsot.

Feldolgozóegység külseje, virtuális valóság headset
külseje, fejtámaszok, csatlakozók

Fénypajzs

Amennyiben szennyezettek, puha, száraz ruhával töröld le őket.

Tipp
Ha a feldolgozóegység, az AC-tápkábel vagy egyéb alkatrészek,
csatlakozói szennyezettek, előfordulhat, hogy a jel nem megfelelően
továbbítódik. Zajt vagy akadozó hangot tapasztalhatsz, ha a fejhallgató
vagy a headset csatlakozói szennyezettek.

Lencsék
Csak puha, száraz, kifejezetten lencsék tisztítására szánt ruhával
töröld le. Ne használj papírtermékeket, mint például nem
kifejezetten a lencsék tisztítására szánt papírtörlőt vagy
zsebkendőt.

Tipp
A vízzel vagy porral való tartósabb érintkezés károsíthatja a lencséket,
és rövidítheti élettartamukat.
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Virtuális valóság headset

Szellőzők
Egy porszívóval vagy hasonló termékkel távolítsd el a
szellőzőkre lerakódott port.

Fülbetétek
Távolítsd el a fülbetéteket a sztereó-fejhallgatóról, majd mosd le
őket kézzel, gyenge tisztítószerrel. A fejhallgatóra való
visszaszerelés előtt egy puha ruhával töröld őket teljesen
szárazra. A fülbetétek eltávolításával kapcsolatos részletekért
13. oldal).
olvasd el az „A fülbetétek cseréje” című részt (

Termékjellemzők

Ha ezt a jelet látod bármely elektromos termékünkön vagy
annak csomagolásán, az azt jelenti, hogy az adott elektromos
eszközt nem szabad háztartási hulladékként kezelni Európában
és Törökországban. A megfelelő hulladékkezelés érdekében
hivatalos gyűjtőhelyen keresztül, az alkalmazandó
jogszabályoknak vagy követelményeknek megfelelően
szabadulj meg tőlük. Azonos típusú termékek vásárlása esetén
a hulladék elektromos eszközöktől ingyenesen szabadulhatsz
meg a viszonteladókon keresztül. Az EU országaiban a nagyobb
viszonteladók ráadásul a kisebb hulladék elektromos
eszközöket is ingyenesen beveszik. Azzal kapcsolatban, hogy a
szolgáltatás elérhető-e az általad eldobni kívánt termék
esetében, érdeklődj a helyi viszonteladónál. Ha így teszel,
elősegíted a természeti kincsek megóvását és az elektronikus
eszközökre vonatkozó környezetvédelmi tevékenységek
színvonalának javulását.

A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak.
Előfordulhat, hogy a jelen dokumentumban lévő funkcionális
leírások és rajzok – a használt verziótól függően – eltérnek a
PS4™ rendszerszoftveredtől és/vagy PS VR
készülékszoftveredtől.
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Virtuális valóság headset
Képernyő

1920 × RGB × 1080
(960 × RGB × 1080 szemenként)

Érzékelő

6 tengelyes mozgásérzékelő rendszer
(3 tengelyes giroszkóp, 3 tengelyes
gyorsulásmérő)

Aljzat

Sztereó-fejhallgató csatlakozó

Külső méret

Kb. 187 × 185 × 277 mm
(szélesség × magasság × mélység/
kiálló részek nélkül/a fejpánt
legrövidebb hosszánál)

Tömeg

Kb. 610 g (kábelek nélkül)

Üzemi hőmérséklet

5 °C és 35 °C között
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Feldolgozóegység

Támogatott videobemeneti jelek

Be-/kimenet

HDMI TV-aljzat
HDMI PS4-aljzat
(USB) aljzat
HDMI-kimeneti aljzat
AUX-aljzat

Maximális névleges
teljesítmény

Kb. 20 W

Tápellátás

DC 12 V

Külső méret

Kb. 143 × 36 × 143 mm
(szélesség × magasság × mélység)
(kiálló részek nélkül)

Tömeg

Kb. 365 g

Üzemi hőmérséklet

5 °C és 35 °C között

AC-adapter
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Bemenet

AC 100 – 240 V, 50/60 Hz

Kimenet

DC 12 V, 3 A

Külső méret

Kb. 108 × 46 × 30 mm
(szélesség × magasság × mélység)
(kiálló részek nélkül)

Tömeg

Kb. 146 g

A támogatott videobemeneti jelekre vonatkozó további
információkat a http://rd.playstation.com/psvr/ címen találod.
Az információkhoz a QR-kód segítségével is hozzáférhetsz.

Szerzői jog és védjegyek
„ ” és „PlayStation” a Sony Interactive Entertainment Inc.
bejegyzett védjegye vagy védjegye.
A „SONY”, „
” és a(z) „Sony Entertainment Network” a Sony
Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye.
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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.
Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosa védjegye.

17

Részletes beállítást bemutató videó

A beállítás lépéseit bemutató videóért látogass el a
http://www.sie.com/psvr/ weboldalra. A videóhoz a
QR-kód segítségével is hozzáférhetsz.

Támogatás

A PlayStation® hivatalos terméktámogatási oldalán megtalálhatók
a termékkel kapcsolatos legfrissebb kérdések és válaszok.
eu.playstation.com/help/ps4/
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