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VAROVANIE

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod 
na používanie zariadenia PlayStation®VR a návody pre 
kompatibilný hardvér a dodržujte varovania a pokyny pre 
nastavenie. Uschovajte pre budúce použitie.

 ˎ Náhlavná súprava VR nie je určená na použitie pre deti 
mladšie ako 12 rokov.

 ˎ Zariadenie PS VR nepoužívajte v prípade, ak ste unavený, 
máte závrate, točí sa vám hlava, trpíte nevoľnosťou, ste 
chorý, pod vplyvom alkoholu alebo drog, alebo máte 
narušený pohyb alebo rovnováhu. Ak trpíte vážnymi 
zdravotnými ťažkosťami, pred použitím zariadenia PS VR sa 
poraďte so svojím lekárom.

 ˎ Nosenie náhlavnej súpravy VR vám obmedzí výhľad na vaše 
aktuálne okolie. Náhlavná súprava VR nezistí prekážky. Pred 
použitím skontrolujte okolie a odstráňte prekážky z oblasti, 
ktorá je väčšia ako hracia oblasť. Ďalšie informácie o 
nastavení hracej oblasti nájdete v časti „Používanie 
zariadenia PS VR“ (  strana 8). Uistite sa, že sa 
nenachádzate v blízkosti žiadnych stien, schodov, nábytku 
alebo iných prekážok do ktorých môžete naraziť alebo 
zakopnúť.

 ˎ Počas používania podniknite opatrenia, aby ste zabránili 
domácim zvieratám, osobám alebo iným prekážkam vstúpiť 
do oblasti, ktorá je väčšia ako hracia oblasť.

 ˎ Zostaňte v strede hracej oblasti a pri nosení náhlavnej 
súpravy VR sa neprechádzajte. Keď nosíte náhlavnú súpravu 
VR, zostaňte sedieť vždy, keď je to možné a vyhýbajte sa 
extrémnym a nadmerným pohybom hlavy, končatín alebo 
tela. Ak aplikácia počas nosenia náhlavnej súpravy VR 
vyžaduje, aby ste vstali, uistite sa, že starostlivo dodržiavate 
pokyny aplikácie.

 ˎ Pred začiatkom hry skontrolujte, či sa kábel náhlavnej 
súpravy VR neomotal okolo vášho tela alebo končatín a 
často to kontrolujte aj počas hry.

 ˎ Ak vy alebo vaše dieťa pociťujete akýkoľvek z nasledujúcich 
zdravotných problémov alebo príznakov OKAMŽITE 
PRERUŠTE POUŽÍVANIE: Závraty, poruchy videnia, šklbanie 
očí alebo svalov, strata vedomia, dezorientácia, záchvaty 
alebo akýkoľvek nechcený pohyb alebo kŕč. HRU OBNOVTE, 
LEN AK TO SCHVÁLI VÁŠ LEKÁR.

 ˎ U niektorých ľudí sa môže vyskytnúť choroba z pohybu, 
nevoľnosť, dezorientácia, rozmazané videnie alebo iné 
nepríjemné pocity. Ak k tomu dôjde, okamžite prestaňte 
používať a odstráňte náhlavnú súpravu VR. Ak máte po 
použití nepríjemné pocity, oddýchnite si a nepodnikajte 
žiadne aktivity, ktoré vyžadujú neporušené videnie, 
rovnováhu alebo koordináciu, až kým príznaky úplne 
nezmiznú.

 ˎ Zariadenie PS VR nepoužívajte ak ste unavený alebo ospalý.

 ˎ Zariadenie PS VR nepoužívajte na miestach, kde môže dôjsť 
k otrasom alebo k iným nestabilným podmienkam.

 ˎ Môže trvať určitý čas, kým si zvyknete na zážitky z virtuálnej 
reality. Pri prvom použití sa odporúča, aby ste zariadenie PS 
VR používali po krátke časové obdobia.

 ˎ Všeobecne odporúčame, aby ste si dopriali 15 minútovú 
prestávku po každej hodine hry. Avšak pri prezeraní obsahu 
virtuálnej reality sa dĺžka a frekvencia potrebných prestávok 
môžu líšiť od človeka k človeku - doprajte si prestávky, ktoré 
sú dostatočne dlhé, aby ustúpili akékoľvek pocity 
nepohodlia.
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Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene 
spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan 
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Import do Európy a distribúciu zabezpečuje spoločnosť Sony 
Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough 
Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.
Autorizovaným zastupiteľstvom pre vydávanie a držbu 
vyhlásení o zhode je spoločnosť Sony Belgium, bijkantoor van 
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, 
Belgium.

Energetická efektívnosť

Ohľadom informácií založených na požiadavkách na ekodizajn 
EÚ definovaných nariadením (EÚ) č. 801/2013 navštívte 
nasledujúcu adresu URL:  
eu.playstation.com/Energyefficiency

Záchvaty spôsobené svetelnými stimulmi 
(Fotosenzitívna epilepsia)

Ak trpíte epilepsiou alebo ste v minulosti mali epileptické 
záchvaty, pred hraním sa poraďte s vašim lekárom. Niektoré 
osoby pri vystavení blikajúcemu alebo mihajúcemu sa svetlu, 
resp. iným svetelným stimulom na televíznej obrazovke alebo 
počas hrania videohier môžu pociťovať bolesť očí, zhoršené 
videnie, migrény, svalové zášklby, kŕče, tmu pred očami, stratu 
vedomia, resp. môžu byť dezorientované. Ak sa s niektorým z 
uvedených symptómov pri hraní stretnete, okamžite prestaňte a 
vyhľadajte vášho lekára.

Ak sa u vás vyskytnú nasledujúce symptómy, ihneď 
prestaňte s hraním
Okamžite prestaňte používať produkt, ak sa u vás okrem 
uvedených symptómov počas hrania vyskytne bolesť hlavy, 
závrat, žalúdočná nevoľnosť, únava alebo symptómy 
pripomínajúce kinetózu, prípadne ak v akejkoľvek časti tela (oči, 
uši, ruky, ramená, nohy) cítite nepohodu alebo bolesť. Ak takýto 
stav pretrváva, vyhľadajte lekára.

Softvér zariadenia

Softvér zariadenia PS VR je licencovaný v súlade s podmienkami 
samostatnej licenčnej zmluvy koncového používateľa. 
Podrobnosti nájdete na  
http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/.

Komerčné použitie a prenájom tohto produktu sú zakázané.
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Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnosť

 ˎ Nepoškoďte elektrický sieťový kábel ani adaptér AC.

 ˎ Zavolajte na linku zákazníckej podpory pre produkty 
PlayStation®, ktorú nájdete uvedenú na záručnom liste.

Používanie a zaobchádzanie

 ˎ Pred zapojením skontrolujte, či sa v portoch nenachádza 
prach a malé častice.

 ˎ Nepohybujte náhlavnou súpravou VR ani adaptérom AC v 
blízkosti ich káblov.

 ˎ Neodstraňujte náhlavnú súpravu VR ani nevyťahujte 
pripojovací kábel náhlavnej súpravy VR, kým sa nevypnú 
sledovacie kontrolky na náhlavnej súprave. Odstránenie 
alebo odpojenie pri zapnutých kontrolkách môže spôsobiť 
poruchu.

 ˎ Na produkt nedávajte predmety, nehádžte ho, nenechajte 
ho spadnúť, ani ho inak nevystavujte silným nárazom.

 ˎ Tento produkt udržujte mimo dosahu malých detí. Malé deti 
môžu prehltnúť malé súčasti, môžu ťahať za káble a 
spôsobiť pád procesorovej jednotky alebo náhlavnej 
súpravy VR, alebo môžu omotať káble okolo seba a 
spôsobiť tak zranenie, nehodu alebo poruchu.

 ˎ Nedotýkajte sa elektrického sieťového kábla, adaptéra AC 
ani procesorovej jednotky počas búrky.

 ˎ Zabráňte tomu, aby sa do produktu dostala kvapalina alebo 
malé častice (do portov, ventilátorov atď.). Ak k tomu dôjde, 
prestaňte používať zariadenie a okamžite ho odpojte od 
prívodu elektrickej energie.

 ˎ Produkt nevystavujte prachu, dymu ani pare. Prach alebo 
iná látka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým 
prúdom.

 ˎ Ak je zariadenie zapnuté, vyhýbajte sa dlhšiemu telesnému 
kontaktu s procesorovou jednotkou, adaptérom AC alebo 
vzduchom z ventilátorov. Dlhodobý kontakt môže spôsobiť 
nízkoteplotné popáleniny*. 
*  Nízkoteplotné popáleniny sú popáleniny, ktoré vznikajú, keď je 

pokožka po dlhšie časové obdobie v kontakte s predmetmi, ktoré 
majú relatívne nízku teplotu (40 °C alebo menej).

 ˎ Ak vám náhlavná súprava VR, stereofónne slúchadlá alebo 
stereo slúchadlá s mikrofónom (predávajú sa samostatne) 
spôsobujú nepríjemné pocity na pokožke, nepoužívajte ich. 
Ak vám náhlavná súprava VR, slúchadlá na uši alebo 
slúchadlá s mikrofónom spôsobujú nepríjemné pocity na 
pokožke, ihneď ich prestaňte používať.

 ˎ Tento produkt a jeho súčasti sú vyrobené z kovových a 
plastových materiálov. Pri likvidácii výrobku postupujte 
podľa miestnych predpisov pre náležitú likvidáciu takýchto 
materiálov.

 ˎ Dodržujte bezpečnostné opatrenia uvedené nižšie, aby ste 
zabránili opotrebovaniu alebo vyblednutiu vonkajších častí 
produktu.

 ˋ Na produkt nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemikálie.
 ˋ Gumové a vinylové materiály nenechávajte v dlhšom 
kontakte s produktom.

 ˎ Ak sa slúchadlo s mikrofónom alebo slúchadlá na uši 
používajú pri vysokej hlasitosti, môže dôjsť k trvalej strate 
sluchu. Hlasitosť nastavte na bezpečnejšiu úroveň. Hoci aj 
zvuk mimoriadne vysokej hlasitosti sa po čase môže javiť 
ako normálny, v skutočnosti môže poškodzovať váš sluch. 
Ak vám zvoní v ušiach alebo pociťujete akýkoľvek 
diskomfort, prípadne zreteľne nepočujete hovorené slovo, 
ukončite počúvanie a nechajte si skontrolovať sluch. Čím 
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vyššia je hlasitosť, tým skôr sa to môže negatívne odraziť na 
vašom sluchu. Zásady ochrany sluchu:

 ˋ Slúchadlo s mikrofónom a slúchadlá na uši používajte čo 
najmenej pri vysokej hlasitosti.

 ˋ Hlasitosť nezvyšujte len preto, aby ste prehlušili hlasné 
zvuky vo vašom okolí.

 ˋ Ak nepočujete hlasy ľudí zhovárajúcich sa vo vašom okolí, 
znížte hlasitosť.

 ˎ Keď sa používa slúchadlo s mikrofónom alebo slúchadlá na 
miestach s mimoriadne suchým ovzduším, niekedy môžete 
vo svojich ušiach pocítiť drobný a krátky výbor statickej 
elektriny. Spôsobuje to akumulácia statickej elektriny v tele 
človeka, pričom nejde o poruchu slúchadla s mikrofónom 
ani slúchadiel.

Používanie deťmi

Náhlavná súprava VR nie je určená na použitie pre deti mladšie 
ako 12 rokov.

Nosenie náhlavnej súpravy VR

 ˎ Počas používania je dôležité správne umiestniť náhlavnú 
súpravu VR na hlavu.

 ˋ Ak chcete zobraziť pokyny na nosenie náhlavnej súpravy, 
prejdite na obrazovku funkcií systému PS4™ a následne 
vyberte  (Settings (Nastavenia)) > [Devices 
(Zariadenia)] > [PlayStation VR].

 ˋ Nastavovací volič nadmerne neuťahujte.
 ˋ Pri používaní zariadenia PS VR môžete naďalej nosiť 
okuliare, ak nastavíte polohu zorného poľa. Zorné pole 
nevtláčajte ani nevyťahujte príliš ďaleko. 

 ˎ Pravidelne kontrolujte nosenie produktu, aby sa 
zabezpečilo, že je správne nasadený.

Obrazovka náhlavnej súpravy VR

 ˎ Na určitých miestach na obrazovke sa môžu objaviť čierne 
(tmavé) a trvalo rozsvietené pixely. Výskyt týchto bodov je 
bežným javom, ktorý súvisí s obrazovkami a nie je to 
známkou poruchy systému. Obrazovky sú vyrobené 
pomocou technológie s vysokou presnosťou. Veľmi malé 
množstvo tmavých alebo trvalo rozsvietených pixelov alebo 
viditeľné nezrovnalosti farieb alebo jasu sa môžu vyskytovať 
na každej obrazovke.

 ˎ Uchovajte snímač nasadenia náhlavnej súpravy VR  
(  strana 11) z dosahu akýchkoľvek prekážok. Ak je snímač 
nasadenia blokovaný, obrazovka sa automaticky nevypne 
ani v prípade, ak odpojíte náhlavnú súpravu. Ak sa na dlhý 
čas zobrazuje obraz na obrazovke, môže spôsobiť vypálenie 
obrazovky a na obrazovke môže natrvalo zostať vyblednutý 
obraz.

Tento produkt ani príslušenstvo nikdy nerozoberajte, 
ani neupravujte.

Tento produkt a príslušenstvo používajte v súlade s pokynmi 
uvedenými v tomto návode na obsluhu. Na analýzu alebo 
modifikáciu tohto produktu, ani na analýzu a použitie jeho 
obvodov sa neposkytuje žiadne oprávnenie. Demontáž zruší 
záruku na produkt. Okrem toho existuje riziko požiaru, úrazu 
elektrickým prúdom alebo poruchy.

Kondenzácia vlhkosti

Ak sa zariadenie PS VR prenesie priamo z chladného do teplého 
prostredia, vnútri výrobku môže kondenzovať vlhkosť. Ak k 
tomu dôjde, produkt nemusí fungovať správne. V tomto prípade 
vypnite produkt a odpojte elektrický sieťový kábel od elektrickej 
siete. Produkt nepoužívajte, až kým sa vlhkosť neodparí (môže 
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to trvať aj niekoľko hodín). V prípade, že produkt stále 
nefunguje správne, zavolajte na linku zákazníckej podpory, 
ktorú nájdete uvedenú na záručnom liste.

Nezvyčajné správanie alebo nereagujúce zariadenie

Stlačte tlačidlo  (napájanie) (  strana 11) na diaľkovom 
ovládaní na kábli náhlavnej súpravy VR na dobu aspoň 
7 sekúnd, aby ste vynútili vypnutie a následne znovu zapnite 
náhlavnú súpravu. Ak problém pretrváva, reštartujte systém 
PS4™. 

Správa o vysokej teplote

 ˎ Ak sa zvýši vnútorná teplota procesorovej jednotky, zobrazí 
sa správa. V tomto prípade vypnite systém PS4™ a určitý 
čas ho nepoužívajte. Po ochladení procesorovej jednotky ho 
presuňte na miesto s dobrou ventiláciou a potom 
pokračujte v jeho používaní.

 ˎ Neblokujte ventilátory procesorovej jednotky, produkt 
nepoužívajte v uzavretej skrini alebo na miestach, kde sa 
môže nahromadiť teplo.

Použitie adaptéra AC a elektrického sieťového kábla

 ˎ Použite elektrické napájanie, ktoré je ľahko prístupné tak, 
aby sa mohol elektrický sieťový kábel v prípade potreby 
rýchlo odpojiť. V prípade, že produkt funguje 
neprirodzeným spôsobom, vydáva neobvyklé zvuky alebo 
zápach, alebo je príliš horúci na dotyk, prestaňte ho 
používať, okamžite odpojte elektrický sieťový kábel od 
elektrickej siete a okamžite odpojte akékoľvek iné káble.

 ˎ Odpojte elektrický sieťový kábel od elektrickej siete v 
prípade, keď je indikátor stavu na procesorovej jednotke 
červený. Odpojenie kábla v prípade, keď je indikátor biely 
alebo bliká červeno môže spôsobiť poruchu.

 ˎ Nepoužívajte iný adaptér AC ani elektrický sieťový kábel ako 
je ten, ktorý sa dodáva s produktom. Dodávaný adaptér AC 
a elektrický sieťový kábel sú určené výhradne na použitie s 
týmto produktom. Nemôžu sa používať s inými produktami. 
Okrem toho sa s týmto produktom nemôžu používať iné 
adaptéry AC ani elektrické napájacie káble. Nedodržanie 
týchto pokynov môže spôsobiť prehriatie produktu, čo môže 
viesť k požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.

 ˋ Nezapájajte elektrický sieťový kábel produktu do 
elektrickej siete, kým ste nezapojili káble HDMI™.

 ˋ Nedotýkajte sa zástrčky elektrického sieťového kábla 
mokrými rukami.

 ˋ Nepoužívajte adaptér AC, ak je zakrytý látkou. Teplo by sa 
mohlo zachytiť a spôsobiť požiar alebo poruchu.

 ˋ Pred čistením alebo v prípade, keď nemáte v úmysle 
používať produkt po dlhšiu dobu, odpojte elektrický 
sieťový kábel od elektrickej siete.

 ˋ Elektrický sieťový kábel nepripájajte k napäťovému 
transformátoru alebo k prúdovému meniču.

Podmienky uskladnenia

 ˎ Produkt ani príslušenstvo nevystavujte pôsobeniu vysokých 
teplôt, vysokej vlhkosti alebo priamemu slnečnému 
žiareniu.

 ˎ Produkt nezohrievajte kuchynským ani tepelným 
zariadením, ako je napríklad sušič. Môže to viesť k požiaru, 
zraneniu alebo poruche.

 ˎ Produkt ani príslušenstvo nedávajte na povrchy, ktoré sú 
nestabilné, naklonené alebo vystavené vibráciám.
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Používanie zariadenia PS VR

Pri použití s vaším systémom PS4™ a zariadením 
PlayStation®Camera vám zariadenie PS VR prináša vzrušenie 
z virtuálnej reality. Môžete priamejšie komunikovať s hrami, 
pretože kamera zachytí polohu, uhol a pohyb náhlavnej 
súpravy VR. 
Softvér systému PS4™ si nezabudnite vždy aktualizovať na 
najnovšiu verziu.

Hracia oblasť

Zariadenie PS VR používajte len v rámci hracej oblasti. Výška 
hracej oblasti závisí od vzdialenosti, ktorú zachytí kamera. Šírka 
a hĺbka hracej oblasti sú nasledovné.

Pribl. 
3,0 m

PlayStation®Camera

Pribl. 
1,9 m

Pribl. 
0,6 m

0 m

Pribl. 
0,7 m

Hracia oblasť

 : Vzdialenosť zachytená kamerou

Pred použitím skontrolujte okolie a odstráňte prekážky z oblasti, 
ktorá je väčšia ako hracia oblasť.

Ak chcete nastaviť polohu a uhol kamery, postupujte podľa 
pokynov na obrazovke nastavenia zariadenia PS VR tak, aby ste 
sa nachádzali v najlepšej pozícii (v strede hracej oblasti) pri 
hraní v režime systému VR. Ak sa vydáte mimo hracej oblasti, pri 
použití režimu systému VR sa na obrazovke náhlavnej súpravy 
VR zobrazí varovanie.

Rada

Ak sa náhlavná súprava VR správne nedetekuje, stlačte a podržte 
tlačidlo  (PS) na ovládači a následne vyberte [Adjust PlayStation VR 
(Nastaviť PlayStation VR)] > [Confirm Your Position (Potvrďte svoju 
polohu)] v rýchlej ponuke, ktorá sa zobrazí. Nastavte polohu a uhol 
kamery. 

Vaša poloha pri používaní náhlavnej súpravy VR

Tam, kde je to možné, zostaňte sedieť. V prípade aplikácií so 
stojacim režimom dôsledne dodržiavajte aplikačné pokyny.

Nastavenia zariadenia PS VR

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia zariadenia PS VR, prejdite 
na obrazovku funkcií systému PS4™ a následne vyberte 

 (Settings (Nastavenia)) > [Devices (Zariadenia)] > 
[PlayStation VR]. 

Rady

 ˎ Tieto nastavenia sú dostupné iba vtedy, keď je zariadenie PS VR 
pripojené k systému PS4™.

 ˎ Niektoré nastavenia môžete tiež nakonfigurovať v rýchlej ponuke, 
ktorá sa zobrazí, keď stlačíte a podržíte tlačidlo  (PS) na ovládači.

 ˎ Ďalšie informácie o nastavení zariadenia PS VR nájdete v 
používateľskej príručke pre systém PS4™. Vyberte  (Settings 
(Nastavenia)) >  (User’s Guide (Používateľská príručka)) na 
obrazovke funkcií.
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Rodičovská kontrola

Systém PS4™ obsahuje nastavenia, ktoré môžu nakonfigurovať 
rodičia alebo opatrovatelia v prípade, keď je potrené obmedziť 
používanie tohto produktu deťmi. Ak chcete obmedziť 
používanie, prejdite na obrazovku funkcií systému PS4™ a 
následne vyberte  (Settings (Nastavenia)) > [Parental Controls 
(Rodičovské kontroly)] > [Restrict Use of PS4 Features 
(Obmedzenie používania funkcií systému PS4)] > 
[PlayStation VR] > [Do Not Allow (Nepovoliť)].

Rady

 ˎ Konfigurácia nastavení vyžaduje heslo rodičovskej kontroly.

 ˎ Stanovené obmedzenia sa vzťahujú na všetkých používateľov 
systému PS4™.
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Názvy súčastí

Náhlavná súprava VR

Predná časť

A B C

D
E
F

G

H

I

J

K

A )  Sledovacie kontrolky (predné) 
Zadné modré kontrolky: Zapnuté napájanie 
Všetky modré kontrolky: Režim systému VR 
Vypnuté: Vypnuté napájanie

B ) Predná podpora hlavy

C ) Zadná podpora hlavy

D ) Port AUX

E ) Port HDMI

F ) Zorné pole

G ) Háčik na kábel

H ) Mikrofón

I ) Svetelná clona

J ) Tlačidlo nastavenia zorného poľa

K ) Sledovacie kontrolky (predné)
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A ) Náhlavný pásik

B ) Snímač nasadenia

C ) Šošovky

D ) Nastavovací volič

E ) Tlačidlo uvoľnenia náhlavného pásika

F ) Sledovacie kontrolky (zadné)

G ) Diaľkové ovládanie na kábli

H ) Port stereofónnych slúchadiel

I ) Tlačidlo  (napájanie)

J ) Tlačidlo  (stlmenia mikrofónu)

K ) Tlačidlo zvýšenia hlasitosti

L ) Tlačidlo zníženia hlasitosti

Zadná časť

A B C D E

F

G

H

I

J
K

L
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Procesorová jednotkat

Predná časť Zadná časť

A B C A B C D

E

A ) Indikátor stavu 
Biely: Zapnuté napájanie 
Červený: Pokojový režim

B ) Port AUX

C ) Výstupný port HDMI

A ) Port HDMI TV

B ) Port HDMI PS4

C ) Port  (USB)

D ) Port DC IN 12V

E ) Ventilátor
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Stereofónne slúchadlá

A

Výmena koncoviek do uší

Stereofónne slúchadlá sa dodávajú s pripojenými koncovkami 
do uší veľkosti M. Koncovky do uší vymeňte za koncovky do uší 
veľkosti S alebo L, aby lepšie sedeli. Ak ich chcete vybrať, 
pokrúťte a vytiahnite koncovku do ucha zo slúchadiel.

Rada

Koncovky do uší pevne namontujte, zabránite tak ich náhodnému 
odpojeniu počas používania.

A ) Koncovka do ucha
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Starostlivosť a čistenie

Uistite sa, že pri čistení a udržiavaní vášho produktu 
postupujete podľa nižšie uvedených pokynov.

 ˎ Z bezpečnostných dôvodov odpojte pred čistením elektrický 
sieťový kábel z elektrickej zásuvky a odpojte všetky ostatné 
káble.

 ˎ Na čistenie vonkajších povrchov nepoužívajte rozpúšťadlá 
ani iné chemikálie.

 ˎ Na utieranie produktu nepoužívajte chemicky ošetrenú 
čistiacu handričku.

Procesorová jednotka vonkajšia časť, náhlavná 
súprava VR vonkajšia časť, podpory hlavy, porty
Ak sú znečistené, utrite ich mäkkou, suchou handričkou.

Rada

Ak sú znečistené porty na procesorovej jednotke, elektrickom sieťovom 
kábli alebo iné časti, signály sa nemusia správne odoslať alebo prijať. 
Ak sú porty na slúchadlách alebo náhlavnej súprave znečistené, môže 
dôjsť k šumu alebo prerušovaniu vo zvuku.

Šošovky
Utrite ich iba mäkkou suchou handričkou vyrobenou špeciálne 
pre čistenie šošoviek. Nepoužívajte papierové výrobky, 
napríklad papierové utierky alebo vreckovky, ktoré nie sú 
vyslovene určené pre šošovky.

Rada

Dlhší kontakt s vodou alebo prachom môže poškodiť šošovky a skrátiť 
ich životnosť.

Svetelná clona
Vyberte svetelnú clonu z náhlavnej súpravy VR a umyte ju 
vodou. Utrite ju dosucha mäkkou handričkou predtým, ako ju 
opätovne pripojíte k náhlavnej súprave.  
Opätovne nasaďte svetelnú clonu tak, že výstupky na clone sa 
zhodujú s trinástimi otvormi na náhlavnej súprave VR.

Svetelná clona

Náhlavná súprava VR

Ventilátory
Odstráňte nahromadený prach z ventilátorov pomocou 
vysávača alebo podobného výrobku.

Koncovky do uší
Vyberte koncovky do uší zo stereofónnych slúchadiel a ručne 
ich umyte pomocou jemného čistiaceho prostriedku. Utrite ich 
dosucha mäkkou handričkou predtým, ako ich opätovne 
pripojíte k slúchadlám. Podrobnosti o vybratí koncoviek do uší 
nájdete v časti „Výmena koncoviek do uší“ ( strana 13). 
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Technické parametre

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia. Funkčné popisy a ilustrácie v tomto dokumente sa 
môžu líšiť od vášho softvéru systému PS4™ a/alebo softvéru 
zariadenia PS VR, v závislosti na verzii, ktorá sa používa.

Náhlavná súprava VR

Obrazovka
1920 × RGB × 1080  
(960 × RGB × 1080 každé oko)

Snímač
6-osový snímací systém pohybu 
(3-osový gyroskop, 3-osový 
akcelerometer)

Port Port stereofónnych slúchadiel

Vonkajšie rozmery

Pribl. 187 × 185 × 277 mm  
(šírka × výška × hĺbka / okrem 
vyčnievajúcich prvkov / v najkratšej 
časti náhlavného pásika)

Hmotnosť Pribl. 610 g (bez káblov)

Prevádzková teplota 5 °C – 35 °C

Keď vidíte tento symbol na našich elektrických produktoch 
alebo obaloch, znamená to, že tento elektrický produkt by sa 
v Európe a Turecku nemal likvidovať s netriedeným odpadom. 
V záujme náležitej likvidácie odpadu zariadenia likvidujte 
prostredníctvom registrovaných zberných surovín v súlade s 
platnou legislatívou. Vyradené elektrické produkty je možné 
bezplatne likvidovať aj prostredníctvom predajcov pri zakúpení 
nových produktov rovnakého typu. Navyše, v krajinách EÚ môžu 
veľkí maloobchodní predajcovia realizovať bezplatný zber 
drobných vyradených elektronických produktov. U svojho 
miestneho maloobchodného predajcu sa informujte, či je táto 
služba k dispozícii pre vami likvidované produkty. Týmto 
konaním pomôžete chrániť prírodné zdroje a zlepšovať 
štandardy ochrany životného prostredia pri manipulácii s 
elektrickým odpadom a jeho likvidácii.
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Podporované vstupné obrazové signály

Ďalšie informácie o podporovaných vstupných obrazových 
signáloch nájdete na adrese http://rd.playstation.com/psvr/. 
Prístup k tejto informácii môžete tiež získať pomocou kódu QR.

Procesorová jednotka

Vstup/výstup

Port HDMI TV  
Port HDMI PS4  
Port  (USB)  
Výstupný port HDMI  
Port AUX

Maximálny menovitý 
výkon

Pribl. 20 W

Napájanie DC 12 V

Vonkajšie rozmery
Pribl. 143 × 36 × 143 mm  
(šírka × výška × hĺbka)  
(okrem vyčnievajúcich prvkov)

Hmotnosť Pribl. 365 g

Prevádzková teplota 5 °C – 35 °C

Adaptér AC

Vstup AC 100 – 240 V, 50/60 Hz

Výstup DC 12 V 3 A

Vonkajšie rozmery
Pribl. 108 × 46 × 30 mm  
(šírka × výška × hĺbka)  
(okrem vyčnievajúcich prvkov)

Hmotnosť Pribl. 146 g
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Autorské práva a ochranné známky

„ “ a „PlayStation“ sú registrované ochranné známky alebo 
ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment 
Inc. 

„SONY“, „ “ a „Sony Entertainment Network“ sú 
registrované ochranné známky alebo ochranné známky 
spoločnosti 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.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných 
vlastníkov.



Video o nastavení krok za krokom
Ak si chcete pozrieť video o nastavení krok za krokom, 
navštívte http://www.sie.com/psvr/. K videu sa tiež 
dostanete pomocou QR kódu.

Podpora
Oficiálna webová lokalita podpory pre produkty PlayStation® 
uvádza najnovšie otázky a odpovede v spojitosti s produktom.
eu.playstation.com/help/ps4/

© 2016 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. 


