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AVERTISMENT

Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție prezentul 
manual de instrucțiuni al PlayStation®VR, precum și orice alte 
manuale pentru componentele hardware compatibile, și 
respectați avertismentele și instrucțiunile pentru configurare. 
Păstraţi manualul pentru consultare ulterioară.

 ˎ Căştile RV nu sunt destinate utilizării de către copiii sub 12 ani.

 ˎ Nu utilizați dispozitivul PS VR dacă sunteți obosit, amețit, 
confuz, dacă aveţi o stare de greață, dacă sunteţi bolnav, 
sub influența alcoolului sau a drogurilor, ori dacă 
experimentaţi tulburări de echilibru dinamic sau de 
echilibru static. În cazul în care suferiți de o afecțiune 
medicală gravă, consultaţi un medic înainte de a utiliza 
dispozitivul PS VR.

 ˎ Purtarea căştilor RV va restricționa modul în care percepeţi 
mediul înconjurător real. Căştile RV nu detectează 
obstacolele. Examinați mediul înconjurător și eliminaţi 
obstacolele dintr-o zonă mai mare decât zona de joc înainte 
de utilizare. Vă rugăm să consultaţi secţiunea „Utilizarea 
dispozitivului PS VR” (  pagina 8) pentru mai multe 
informații despre cum să configurați zona de joc. 
Asigurați-vă că nu vă aflaţi în apropierea unor pereți, scări, 
obiecte de mobilier sau a altor obstacole de care v-aţi putea 
lovi sau împiedica.

 ˎ Luaţi măsuri pentru a împiedica intrarea animalelor de 
companie, persoanelor sau altor obstacole într-o zonă mai 
mare decât zona de joc în timpul utilizării.

 ˎ Rămâneţi în centrul zonei de joc și nu vă plimbaţi prin jurul 
acesteia în timp ce purtaţi căştile RV. Ori de câte ori este 
posibil, rămâneţi aşezaţi și evitaţi mișcările extreme sau 
excesive ale capului, membrelor sau corpului în timp ce 
purtați căştile RV. În cazul în care o aplicaţie vă impune să 

staţi în picioare în timp ce purtați căştile RV, asiguraţi-vă de 
faptul că respectaţi cu atenţie instrucţiunile aplicaţiei.

 ˎ Înainte de a începe jocul, verificaţi dacă nu cumva cablul 
căştilor RV este înfășurat în jurul corpului sau membrelor 
dvs., și verificaţi acest lucru în mod frecvent în timpul jocului.

 ˎ ÎNTRERUPEŢI IMEDIAT UTILIZAREA și consultaţi medicul 
înainte de reluarea jocului, dacă dvs. sau copilul dvs. 
prezentați oricare dintre următoarele probleme de sănătate 
sau simptome: amețeală, vedere alterată, spasme oculare 
sau musculare, pierderea cunoștinței, dezorientare, crize 
convulsive sau orice mișcare involuntară ori convulsie. 
RELUAŢI JOCUL DOAR CU APROBAREA MEDICULUI DVS.

 ˎ Anumite persoane pot experimenta rău de mișcare, greață, 
dezorientare, vedere încețoșată sau alt disconfort. În cazul 
în care experimentaţi aceste lucruri, opriți utilizarea și 
scoateți imediat căştile RV. În cazul în care experimentaţi 
orice disconfort după utilizare, odihniţi-vă și nu vă angajaţi 
în activități care necesită simţul nealterat al văzului, 
echilibrului sau coordonării, decât după ce simptomele au 
dispărut complet.

 ˎ Nu utilizați dispozitivul PS VR atunci când sunteți obosit sau 
aveți nevoie de somn.

 ˎ Nu utilizați dispozitivul PS VR într-o locație care s-ar putea 
clătina sau ar putea fi supusă altor condiții instabile.

 ˎ Este posibil să dureze ceva timp până când vă obișnuiţi cu 
experienţele realităţii virtuale. În timpul utilizării inițiale, se 
recomandă să utilizați dispozitivul PS VR pentru perioade 
scurte de timp.

 ˎ În general, vă recomandăm să faceţi pauze de câte 15 
minute pentru fiecare oră de joc. Cu toate acestea, atunci 
când vizionaţi conţinut din realitatea virtuală, lungimea și 
frecvența pauzelor necesare poate varia de la persoană la 
persoană - vă rugăm să faceţi pauze suficient de lungi 
pentru a permite dispariţia oricărei senzaţii de disconfort.
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Acest produs este fabricat de sau pentru Sony Interactive 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Importat în Europa şi distribuit de Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP, Marea Britanie.
Reprezentantul autorizat pentru emiterea şi susţinerea 
Declaraţiilor de conformitate este Sony Belgium, bijkantoor van 
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Eficienţă energetică

Pentru informaţii pe baza cerinţelor de proiectare ecologică ale 
Regulamentului (CE) nr. 801/2013, vizitaţi următoarea adresă 
URL: eu.playstation,com/Energyefficiency

Atacuri induse de prezenţa luminii 
(epilepsie fotosenzitivă)

Dacă aveţi epilepsie sau aţi avut convulsii, consultaţi-vă medicul 
înainte de a juca. Anumite persoane pot experimenta 
lăcrimarea ochilor, vedere alterată, migrenă, spasme musculare, 
convulsii, amnezie, pierderea cunoştinţei sau dezorientare când 
sunt expuse la luminile clipitoare sau de alt tip, specifice 
ecranului televizorului, sau în timp ce se distrează cu jocuri 
video. Dacă prezentaţi oricare dintre simptomele de mai sus în 
timpul jocului, întrerupeţi imediat şi consultaţi-vă medicul.

Întrerupeţi jocul imediat ce aveţi următoarele 
simptome
Întrerupeţi imediat utilizarea sistemului dacă, pe lângă 
simptomele de mai sus, în timp ce jucaţi aveţi dureri de cap, 
ameţeală, stare de vomă, oboseală, simptome similare cu cele 
ale răului de mişcare sau simţiţi o stare neplăcută sau durere în 
orice parte a corpului, cum ar fi ochi, urechi, mâini, braţe, 
picioare. Dacă starea persistă, consultaţi un medic.

Software-ul dispozitivului

Software-ul dispozitivului PS VR este licențiat în conformitate cu 
termenii unui acord separat de licență pentru utilizatorul final. 
Pentru detalii, accesaţi 
http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/.

Utilizarea în scopuri comerciale sau închirierea acestui produs 
este interzisă.
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Precauţii

Siguranţă

 ˎ Nu deteriorați cablul de alimentare cu c.a. şi adaptorul c.a..

 ˎ Contactaţi linia de asistenţă a serviciului pentru clienţi 
PlayStation®, al cărei număr poate fi găsit în broşura de 
garanţie.

Utilizarea şi manipularea

 ˎ Înainte de conectare, verificaţi conectorii pentru ca aceştia 
să nu fie acoperiţi de praf și de particule mici.

 ˎ Nu balansaţi căştile RV sau adaptorul c.a. ţinându-le de 
cabluri.

 ˎ Nu scoateţi căştile RV sau nu deconectaţi cablul de conectare 
căşti RV decât după ce luminile de depistare de pe cască 
s-au stins. Scoaterea sau deconectarea efectuate în timp ce 
luminile sunt aprinse ar putea cauza o defecţiune.

 ˎ Nu așezați obiecte pe produs, nu aruncaţi ori scăpaţi 
produsul, şi nici nu-l expuneţi unui impact fizic puternic.

 ˎ Nu lăsaţi acest produs la îndemâna copiilor mici. Copiii mici 
ar putea înghiți piesele mici, ar putea trage de cabluri 
provocând, astfel, căderea unităţii procesorului sau a 
căştilor RV, ori şi-ar putea înfăşura cablurile în jurul corpului, 
ceea ce ar putea provoca o vătămare corporală sau cauza 
un accident ori o defecțiune.

 ˎ Nu atingeți cablul de alimentare cu c.a., adaptorul c.a. sau 
unitatea procesorului în timpul unei furtuni cu descărcări 
electrice.

 ˎ Nu permiteţi pătrunderea substanţelor lichide sau a 
particulelor mici în produs (porturi, orificii de ventilare etc.). 

În cazul în care se întâmplă acest lucru, opriți utilizarea și 
deconectați imediat produsul de la sursa de alimentare cu 
energie electrică.

 ˎ Nu expuneți produsul la praf, fum sau abur. Praful sau alte 
substanțe pot provoca incendii sau șocuri electrice.

 ˎ Evitaţi contactul corporal prelungit cu unitatea procesorului, 
adaptorul c.a. sau cu aerul care iese din orificiile de ventilare 
atunci când produsul este pornit. Contactul prelungit poate 
provoca arsuri la temperaturi scăzute*. 
*  Arsurile la temperaturi scăzute sunt arsurile care apar atunci când 

pielea intră în contact cu obiecte care au temperaturi relativ 
scăzute (40°C sau mai mult) pentru o perioadă mai lungă de timp.

 ˎ Nu utilizați căştile RV, căştile stereo sau căştile 
intraauriculare stereo (vândute separat) în cazul în care 
acestea provoacă un disconfort pentru pielea dvs. În cazul 
în care căştile RV, căştile stereo sau căştile intraauriculare 
stereo provoacă un disconfort pentru pielea dvs., întrerupeţi 
imediat utilizarea. În cazul în care simptomele nu dispar, 
chiar și după întreruperea utilizării, solicitați asistență 
medicală.

 ˎ Produsul și piesele acestuia sunt fabricate din materiale 
metalice și plastice. Atunci când eliminați produsul, 
respectaţi reglementările locale pentru eliminarea adecvată 
a unor astfel de materiale.

 ˎ Respectați măsurile de precauţie de mai jos pentru a ajuta 
la prevenirea deteriorării sau decolorării exteriorului 
produsului.

 ˋ Nu utilizaţi solvenți sau alte substanțe chimice pe produs.
 ˋ Nu permiteți contactul prelungit al materialelor din 
cauciuc sau vinil cu produsul.

 ˎ Există pericolul pierderii permanente a auzului în cazul 
utilizării căştilor la volum ridicat. Setaţi volumul la un nivel 
sigur. În timp, un sunet din ce în ce mai puternic poate 
părea normal, însă, în realitate vă poate afecta auzul. Dacă 
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auziţi ţiuit în urechi sau voci înăbuşite ori simţiţi alt 
disconfort la nivelul urechilor, încetaţi să mai ascultaţi şi 
faceţi un control al auzului. Cu cât volumul este mai 
puternic, cu atât mai curând vă va fi afectat auzul. Pentru a 
vă proteja auzul:

 ˋ Limitaţi timpul de utilizare a căştilor la volum ridicat.
 ˋ Evitaţi să măriţi volumul pentru a bloca zgomotele 
exterioare.

 ˋ Reduceţi volumul dacă nu puteţi auzi oamenii care 
vorbesc lângă dvs.

 ˎ Când utilizaţi căştile în condiţii extrem de uscate, puteţi 
simţi uneori un mic şoc de moment pe urechi (încărcare 
electrostatică). Aceasta se datorează electricităţii statice 
acumulate în corp şi nu reprezintă o defecţiune a căştilor.

Utilizarea de către copii

Căştile RV nu sunt destinate utilizării de către copiii sub 12 ani.

Purtarea căştilor RV

 ˎ Este important să aşezaţi căştile RV în mod corespunzător 
pe cap în timpul utilizării.

 ˋ Pentru a vedea instrucțiunile despre cum trebuie să 
purtaţi casca, mergeţi la ecranul de funcţii al sistemului 
PS4™, iar apoi selectaţi  (Settings (Parametri)) > 
[Devices (Dispozitive)] > [PlayStation VR].

 ˋ Nu strângeți excesiv butonul rotativ de ajustare.
 ˋ Puteți continua să purtaţi ochelarii în timp ce utilizaţi 
dispozitivul PS VR prin ajustarea poziţiei periscopului. Nu 
împingeți sau trageți în afară periscopul în mod excesiv.

 ˎ Verificați în mod regulat dacă produsul are măsura potrivită, 
pentru a vă asigura că este purtat în mod corespunzător.

Ecranul căştilor RV

 ˎ Este posibil să apară pixeli negri (de culoare închisă) și pixeli 
aprinşi în mod continuu în anumite locații de pe ecran. 
Apariția unor astfel de pete este un fenomen normal 
asociat cu ecranele și nu este un semn al unei defecțiuni de 
sistem. Ecranele sunt fabricate prin utilizarea unei 
tehnologii foarte precise. Cu toate acestea, poate exista un 
număr foarte mic de pixeli negri sau pixeli aprinşi în mod 
continuu și pot fi vizibile neregularități de culoare sau de 
luminozitate pe fiecare ecran.

 ˎ Eliminaţi obstacolele din zona senzorului de purtare al 
căştilor RV (  pagina 11). În cazul în care senzorul de 
purtare este blocat, ecranul nu se va opri în mod automat, 
chiar dacă vă scoateţi căştile. În cazul în care pe ecran apare 
o imagine pentru o perioadă mai lungă de timp, aceasta ar 
putea duce la un efect de remanenţă pe ecran și pe ecran ar 
putea rămâne în mod permanent o imagine estompată.

Nu demontați sau nu modificați niciodată acest 
produs sau accesoriile

Utilizați acest produs și accesoriile în conformitate cu 
instrucțiunile din acest manual. Nu este furnizată nicio 
autorizare pentru analiza sau modificarea acestui produs, ori 
pentru analizarea și utilizarea configurațiilor circuitelor acestuia. 
Dezasamblarea va anula garanția produsului. În plus, există un 
risc de incendiu, electrocutare sau funcționare defectuoasă.

Condensarea umidităţii

În cazul în care PS VR este adus direct dintr-un loc rece într-unul 
cald, se poate forma condens în interiorul produsului. În acest 
caz, este posibil ca produsul să nu funcționeze corect. În acest 
caz, opriți produsul și deconectați cablul de alimentare cu c.a. 
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de la sursa de alimentare cu energie electrică. Nu utilizați 
produsul decât după evaporarea umezelii (acest lucru poate 
dura câteva ore). În cazul în care produsul încă nu funcționează 
corect, contactați linia de asistenţă a serviciului pentru clienţi 
PlayStation® corespunzătoare, al cărei număr poate fi găsit în 
broşura de garanţie.

Comportamentul neobișnuit sau lipsa de răspuns

Apăsaţi butonul  (alimentare) (  pagina 11) de pe 
telecomanda în linie a căştilor RV timp de cel puțin 7 secunde 
pentru a forța o oprire, iar apoi porniți casca din nou. Dacă 
problema persistă, reporniți sistemul PS4™.

Mesaj de temperatură ridicată

 ˎ În cazul în care temperatura internă a unităţii procesorului 
creşte, va fi afișat un mesaj. În acest caz, opriți sistemul 
PS4™ și nu îl utilizaţi pentru o perioadă de timp. După ce 
unitatea procesorului se răcește, mutați-o într-o locație cu o 
ventilație bună și apoi reluați utilizarea.

 ˎ Nu blocați orificiile de ventilare ale unităţii procesorului, și 
nu utilizaţi produsul într-un dulap închis sau în alte locuri în 
care se poate acumula căldură.

Utilizarea adaptorului c.a. şi a cablului de alimentare 
cu c.a.

 ˎ Utilizați o sursă de alimentare cu energie electrică care să 
fie ușor accesibilă, astfel încât cablul de alimentare cu c.a. 
să poată fi deconectat rapid dacă este nevoie. Întrerupeţi 
utilizarea, deconectați cablul de alimentare cu c.a. de la 
sursa de alimentare cu energie electrică şi deconectaţi 
imediat orice caburi dacă produsul funcționează într-un 
mod anormal, produce sunete sau mirosuri neobișnuite, ori 
devine prea fierbinte la atingere.

 ˎ Deconectaţi cablul de alimentare cu c.a. de la sursa de 
alimentare cu energie electrică atunci când indicatorul de 
stare de pe unitatea procesorului este aprins în culoarea 
roșie. Deconectarea cablului în timp ce indicatorul 
luminează intermitent în culoarea albă sau roșie poate 
provoca defecțiuni.

 ˎ Nu utilizaţi alt adaptor c.a. sau cablu de alimentare cu c.a. în 
afară de cele furnizate împreună cu produsul. Adaptorul c.a. 
şi cablul de alimentare cu c.a. furnizate sunt destinate în 
mod exclusiv pentru a fi utilizate cu acest produs. Acestea 
nu pot fi utilizate cu alte produse. De asemenea, nici alte 
adaptoare c.a. sau cabluri de alimentare cu c.a. nu pot fi 
utilizate cu acest produs. Nerespectarea acestor măsuri de 
precauție poate cauza supraîncălzirea produsului și poate 
duce la incendii sau șocuri electrice.

 ˋ Nu conectați cablul de alimentare cu c.a. al produsului la 
o sursă de alimentare cu energie electrică până când nu 
ați conectat cablurile HDMI™.

 ˋ Nu atingeți ștecărul cablului de alimentare cu c.a. cu 
mâinile ude.

 ˋ Nu utilizați adaptorul c.a. atunci când acesta este 
acoperit cu o bucată de pânză. S-ar putea colecta 
căldură, cauzând incendiu sau defecțiuni.

 ˋ Deconectaţi cablul de alimentare cu c.a. de la sursa de 
alimentare cu energie electrică înainte de a curăța sau 
atunci când nu intenționați să utilizați produsul pentru o 
perioadă mai lungă de timp.

 ˋ Nu conectaţi cablul de alimentare c.a. la un transformator 
sau la un invertor de tensiune.
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Condiţii de păstrare

 ˎ Nu expuneți produsul sau accesoriile la temperaturi ridicate, 
umiditate ridicată sau la lumina directă a soarelui.

 ˎ Nu încălziţi produsul cu echipamente de bucătărie sau de 
încălzire, cum ar fi un uscător. Acest lucru poate cauza 
incendii, vătămări corporale sau defecțiuni.

 ˎ Nu așezați produsul sau accesoriile pe suprafețe instabile, 
înclinate sau supuse vibrațiilor.

Utilizarea dispozitivului PS VR

Utilizat cu sistemul PS4™ şi PlayStation®Camera, PS VR vă 
aduce emoţiile realităţii virtuale. Puteți interacționa în mod 
direct cu mai multe jocuri, deoarece camera captează poziția, 
unghiul și mișcarea căştilor RV. 
Asiguraţi-vă că actualizaţi întotdeauna software-ul sistemului 
PS4™ la versiunea cea mai recentă.

Zona de joc

Limitaţi utilizarea dispozitivului PS VR în interiorul zonei de joc. 
Înălțimea zonei de joc depinde de intervalul captat de cameră. 
Lățimea și adâncimea zonei de joc sunt după cum urmează.

Aprox. 
3,0 m

PlayStation®Camera

Aprox. 
1,9 m

Aprox. 
0,6 m

0 m

Aprox. 
0,7 m

Zona de joc

 : Interval captat de cameră

Examinați mediul înconjurător și eliminaţi obstacolele dintr-o 
zonă mai mare decât zona de joc înainte de utilizare.
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Urmați instrucțiunile de pe ecranul de configurare a PS VR 
pentru a regla poziția și unghiul camerei, astfel încât să vă aflați 
în cea mai bună poziție (în centrul zonei de joc) pentru a vă juca 
în modul RV. Dacă ieşiţi din zona de joc în timp ce utilizaţi 
modul RV, va apărea un avertisment pe ecranul căştilor RV.

Sfat

În cazul în care căştile RV nu sunt detectate în mod corect, apăsați și 
mențineți apăsat butonul  (PS) de pe controler, iar apoi selectaţi 
[Adjust PlayStation VR] (Ajustare PlayStation VR) > [Confirm Your 
Position] (Confirmaţi-vă poziţia) din meniul rapid care apare. Ajustaţi 
poziţia şi unghiul camerei.

Poziția dvs. în timp ce utilizaţi căştile RV

Ori de câte ori este posibil, rămâneţi aşezaţi. Pentru aplicațiile 
care dispun de un mod cu poziţia în picioare, respectaţi cu 
atenţie instrucţiunile aplicaţiei.

Setări PS VR

Pentru a configura setările PS VR, mergeţi la ecranul de funcţii al 
sistemului PS4™, iar apoi selectaţi  (Settings) (Parametri) > 
[Devices ] (Dispozitive) > [PlayStation VR].

Sfaturi

 ˎ Aceste setări sunt disponibile numai atunci când PS VR este 
conectat la sistemul PS4™.

 ˎ De asemenea, aveți posibilitatea să configurați anumite setări din 
meniul rapid ce apare atunci când apăsați și mențineți apăsat 
butonul  (PS) de pe controler.

 ˎ Pentru mai multe informații despre configurarea PS VR, consultaţi 
ghidul utilizatorului pentru sistemul PS4™. Selectaţi  (Settings) 
(Parametri) >  (User’s Guide) (Ghidul utilizatorului) de pe ecranul 
de funcții.

Comenzi parentale

Sistemul PS4™ conţine setările pe care părinții sau tutorii le pot 
configura în funcţie de cum este necesar pentru a restricționa 
utilizarea acestui produs de către copii. Pentru a restricționa 
utilizarea, mergeți la ecranul de funcții al sistemului PS4™, iar 
apoi selectaţi  (Settings) (Parametri) > [Parental Controls] 
(Control parental) > [Restrict Use of PS4 Features] 
(Restricţionarea utilizării funcţiilor PS4) > [PlayStation VR] > [Do 
Not Allow] (Nu permite).

Sfaturi

 ˎ Codul de acces pentru controlul parental este necesar pentru 
configurarea setărilor.

 ˎ Restricțiile stabilite se aplică tuturor utilizatorilor sistemului PS4™.
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Numele pieselor

Căşti RV

Faţă

A B C

D
E
F

G

H

I

J

K

A ) Lumini de depistare (faţă) 
Lumini spate Albastru: Alimentat 
Toate luminile Albastru: Mod RV 
Oprit:  Nealimentat

B ) Suport frunte

C ) Suport ceafă

D ) Conector AUX

E ) Conector HDMI

F ) Periscop

G ) Clemă de cablu

H ) Microfon

I ) Obturator de lumină

J ) Buton de ajustare a periscopului

K ) Lumini de depistare (faţă)
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A ) Bandă de fixare pe cap

B ) Senzor de purtare

C ) Lentile

D ) Buton rotativ de ajustare

E ) Buton desprindere bandă de fixare pe cap

F ) Lumini de depistare (spate)

G ) Telecomandă în linie

H ) Mufă căşti stereo

I ) Buton  (alimentare)

J ) Buton  (de oprire a sunetului microfonului)

K ) Buton volum +

L ) Buton volum -

Spate

A B C D E

F

G

H

I

J
K

L
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Unitate procesor

Faţă Spate

A B C A B C D

E

A ) Indicator de stare 
Alb: Alimentat 
Roşu: Mod de repaus

B ) Port AUX

C ) Port ieşire HDMI

A ) Port HDMI TV

B ) Port HDMI PS4

C ) Port  (USB)

D ) Conector de intrare c.c. de 12 V

E ) Orificiu de ventilare
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Căşti stereo

A

Înlocuirea dispozitivelor intraauriculare

Căştile stereo sunt furnizate cu dispozitive intraauriculare de 
mărimea M ataşate. Înlocuiţi dispozitivele intraauriculare cu 
dispozitive intraauriculare de mărimea S sau L pentru o potrivire 
mai bună. Pentru a le scoate, răsuciţi şi apoi trageți dispozitivul 
intraauricular de pe căşti.

Sfat

Instalaţi dispozitivele intraauriculare foarte bine, pentru a ajuta la 
prevenirea desprinderii accidentale a acestora în timpul utilizării.

A ) Dispozitiv intraauricular
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Îngrijire și curățare

Asigurați-vă că urmați instrucțiunile de mai jos pentru curățarea 
și întreţinerea produsului.

 ˎ Din motive de siguranță, deconectați cablul de alimentare 
cu c.a. de la priza electrică și deconectați orice alte cabluri 
înainte de curăţare.

 ˎ Nu utilizaţi solvenți sau alte substanțe chimice pentru a 
curăța suprafețele exterioare.

 ˎ Nu utilizaţi o lavetă de curățare tratată chimic pentru a 
șterge produsul.

Exteriorul unităţii procesorului, exteriorul căştilor RV, 
suporturile, conectorii
Dacă acestea sunt murdare, ștergeți-le cu o bucată de pânză 
moale, uscată.

Sfat

În cazul în care conectorii de pe unitatea procesorului, cablul de 
alimentare cu c.a. sau alte piese sunt murdare, semnalele nu pot fi 
trimise sau primite în mod corespunzător. De asemenea, este posibil să 
apară zgomot sau întreruperi ale sunetului în cazul în care conectorii 
de pe căşti sunt murdari.

Lentile
Curățați-le numai cu o lavetă moale, uscată, special creată 
pentru curățarea lentilelor. Nu utilizați produse din hârtie, cum 
ar fi prosoapele de hârtie sau şerveţelele care nu sunt destinate 
în mod specific pentru lentile.

Sfat

Contactul prelungit cu apa sau praful poate duce la deteriorarea 
lentilelor şi le poate scurta durata de utilizare.

Obturator de lumină
Demontaţi obturatorul de lumină de pe căştile RV și spălaţi-l cu 
apă. Uscaţi-l complet cu o lavetă moale înainte de a-l reatașa pe 
căşti.
Reataşaţi obturatorul de lumină potrivind proeminenţele de pe 
obturator în cele 13 orificii de pe căştile RV

Obturator de lumină

Căşti RV

Orificii de ventilare
Eliminaţi acumularea de praf din orificiile de ventilare utilizând 
un aspirator sau un produs asemănător.

Dispozitive intraauriculare
Demontaţi dispozitivele intraauriculare de pe căştile stereo și 
spălați-le manual, cu un detergent slab. Uscaţi-le complet cu o 
lavetă moale înainte de a le reatașa pe căşti. Pentru detalii 
despre demontarea dispozitivelor intraauriculare, consultaţi 
„Înlocuirea dispozitivelor intraauriculare” (  pagina 13).
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Specificaţii

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare. 
Descrierile funcționale și ilustrațiile din acest document pot 
varia faţă de software-ul sistemului PS4™ şi/sau software-ul 
dispozitivului PS VR, în funcție de versiunea utilizată.

Căşti RV

Ecran
1920 × RGB × 1080 
(960 × RGB × 1080 pentru fiecare ochi)

Senzor
Sistem de detectare a mişcării pe 6 axe 
(giroscop cu 3 axe, accelerometru cu 3 axe)

Port Mufă căşti stereo

Dimensiuni externe

Aprox. 187 × 185 × 277 mm 
(lăţime × înălţime × adâncime / fără părţile 
cele mai proeminente /la cea mai scurtă 
lungime a benzii de fixare pe cap)

Greutate
Aprox. 610 g 
(fără cabluri)

Temperatură de 
funcţionare

5°C – 35°C

Când vedeţi acest simbol pe oricare dintre produsele noastre 
electrice sau pe ambalaj, se indică faptul că produsul electric la 
care se face referire nu trebuie casat în Europa şi Turcia ca 
deşeu menajer obişnuit. Pentru a asigura tratarea corectă ca 
deşeu a acestora, vă rugăm să le eliminaţi apelând la un centru 
de colectare autorizat, în conformitate cu toate legile sau 
reglementările în vigoare. Deşeurile de produse electrice pot fi 
eliminate şi gratuit la comercianţi la cumpărarea unui produs 
nou de acelaşi tip. Mai mult, în ţările din Uniunea Europeană, 
comercianţii mai mari pot să accepte gratuit produse 
electronice mici pe care doriţi să le scoateţi din uz. Întrebaţi 
comerciantul local dacă acest serviciu este disponibil pentru 
produsele pe care doriţi să le scoateţi din uz. În acest mod, veţi 
contribui la conservarea resurselor naturale şi la îmbunătăţirea 
standardelor de protecţie a mediului pentru tratarea şi 
eliminarea deşeurilor electrice.
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Semnale de intrare video acceptate

Pentru informaţii despre semnalele de intrare video acceptate, 
accesaţi http://rd.playstation.com/psvr/. 
De asemenea, puteți accesa aceste informaţii utilizând 
codul QR.

Unitate procesor

Intrare/ieşire

Port HDMI TV 
Port HDMI PS4 
Port  (USB) 
Port ieşire HDMI 
Port AUX

Putere nominală maximă Aprox. 20 W

Putere 12 V c.c.

Dimensiuni externe
Aprox. 143 × 36 × 143 mm 
(lăţime × înălţime × adâncime) 
(fără părţile cele mai proeminente)

Greutate Aprox. 365 g

Temperatură de 
funcţionare

5°C – 35°C

Adaptor c.a.

Intrare 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz

Ieşire 12 V c.c. 3 A

Dimensiuni externe
Aprox. 108 × 46 × 30 mm 
(lăţime × înălţime × adâncime) 
(fără părţile cele mai proeminente)

Greutate Aprox. 146 g
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Drepturi de autor şi mărci comerciale

“ ” şi „PlayStation” sunt mărci comerciale înregistrate sau 
mărci comerciale ale Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY”, „ ” şi „Sony Entertainment Network” sunt mărci 
comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale 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.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea respectivilor 
proprietari.



Videoclip de configurare pas cu pas
Accesaţi http://www.sie.com/psvr/ pentru a urmări 
un videoclip de configurare pas cu pas. De asemenea, 
puteți accesa videoclipul utilizând codul QR.

Asistenţă
Site-ul oficial pentru asistenţa de produs pentru PlayStation® 
furnizează cele mai recente întrebări şi răspunsuri despre acest 
produs.
eu.playstation.com/help/ps4/

© 2016 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. 


