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OPOZORILO

Pred uporabo izdelka natančno preberite PlayStation®VR 
priročnik za uporabo sistema PlayStation®VR in vse priročnike 
za združljivo strojno opremo ter upoštevajte opozorila in 
navodila za nastavitev. Shranite za prihodnjo uporabo.

 ˎ Kompleta za navidezno resničnost ne smejo uporabljati 
otroci pod 12. letom starosti.

 ˎ Sistema PS VR ne uporabljajte, če ste utrujeni, se vam vrti, 
se počutite slabo, ste bolni, pod vplivom alkohola ali mamil 
oziroma če imate oslabljen občutek za gibanje ali 
ravnotežje. Če imate resne zdravstvene težave, se pred 
uporabo sistema PS VR posvetujte z zdravnikom.

 ˎ Ko nosite komplet za navidezno resničnost, imate omejen 
pogled na dejansko okolico. Komplet za navidezno 
resničnost ne zaznava ovir. Pred uporabo preverite okolico 
in odstranite ovire z območja, ki je večje od igralnega 
prostora. Več informacij o nastavitvi igralnega prostora si 
oglejte v delu “Uporaba sistema PS VR” (  stran 8). 
Zagotovite, da niste v bližini sten, stopnic, pohištva ali 
drugih ovir, s katerimi lahko trčite ali prek katerih lahko 
padete.

 ˎ Preprečite, da bi med uporabo domače živali, osebe ali 
druge ovire vstopile v območje, ki je večje od igralnega 
prostora.

 ˎ Zadržujte se v igralnem prostoru in se ne sprehajajte 
naokoli, ko nosite komplet za navidezno resničnost. Če je 
mogoče, sedite in se izogibajte ekstremnim ali hitrim gibom 
z glavo, rokami, nogami ali telesom, ko nosite komplet za 
navidezno resničnost. Če morate pri uporabi aplikacije stati, 
ko nosite komplet za navidezno resničnost, natančno 
upoštevajte navodila za aplikacijo.

 ˎ Pred začetkom igranja preverite, da kabel kompleta za 
navidezno resničnost ni ovit okoli vašega telesa, rok ali nog 
in to redno preverjajte med igranjem.

 ˎ TAKOJ PRENEHAJTE Z UPORABO in se pred nadaljevanjem 
igranja posvetujte z zdravnikom, če vi ali otrok občutite 
naslednje zdravstvene težave ali simptome: Vrtoglavica, 
poslabšan vid, trzanje oči ali mišic, izguba zavesti, 
zmedenost, krči ali drugi neželeni gibi. Z IGRANJEM 
NADALJUJTE SAMO Z DOVOLJENJEM ZDRAVNIKA.

 ˎ Nekateri lahko občutijo kinezo, slabost, zmedenost, 
zamegljen vid ali drugačno nelagodje. Če občutite kaj od 
tega, takoj prenehajte uporabljati komplet za navidezno 
resničnost in ga snemite. Če se po uporabi počutite 
neprijetno, počivajte in se ne ukvarjajte z dejavnostmi, za 
katere potrebujete popoln vid, ravnotežje ali koordinacijo, 
dokler simptomi povsem ne izginejo.

 ˎ Sistema PS VR ne uporabljajte, ko ste utrujeni ali 
potrebujete spanec.

 ˎ Sistema PS VR ne uporabljajte na mestu, kjer se lahko pojavi 
tresenje ali drugo nestabilno stanje.

 ˎ Traja lahko nekaj časa, da se privadite na doživetje 
navidezne resničnosti. Priporočljivo je, da sistem PS VR na 
začetku uporabljate za krajši čas.

 ˎ Na splošno priporočamo, da po vsaki uri igranja vzamete 
15-minutni odmor. Vendar pa se pri spremljanju vsebin v 
navidezni resničnosti dolžina in pogostost potrebnih 
odmorov lahko razlikuje glede na osebo – odmori morajo 
biti dovolj dolgi, da občutek nelagodja izgine.
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Ta izdelek je bil izdelan v obratih ali v imenu družbe Sony 
Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075 Japonska.
Uvoznik in distributer za Evropo je družba Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP, Združeno kraljestvo.
Pooblaščen zastopnik za izdajo in hrambo izjav o skladnost je 
družba Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da 
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Energetska učinkovitost

informacije na osnovi zahtev EU za okoljsko primerno zasnovo 
Uredbe (EU) št. 801/2013 najdete na tem URL-ju: 
eu.playstation.com/Energyefficiency

Napadi, do katerih pride zaradi svetlobnih dražljajev 
(s svetlobo pogojena epilepsija)

Če ste epileptik ali pa ste v preteklosti imeli napade, se pred 
igranjem posvetujte z osebnim zdravnikom. Nekatere ljudi, ki so 
izpostavljeni lučem, ki utripajo ali migotajo, oziroma drugim 
svetlobnim dražljajem s televizijskega zaslona ali zaslona med 
igranjem iger, lahko začnejo boleti oči, spremeni se jim vid, dobijo 
lahko migreno, mišične krče, trzajo, izgubijo zavest ali orientacijo. 
Če med igranjem tudi sami doživite katerega od teh simptomov, 
nemudoma nehajte igrati in se posvetujtez zdravnikom.

Če opazite te simptome, takoj nehajte igrati
Poleg zgoraj navedenih simptomov vas lahko med igranjem 
tudi boli glava, se vam vrti, vam je slabo, ste izčrpani, doživljate 
simptome, podobne morski bolezni, ali pa čutite nelagodje 
oziroma bolečino v raznih delih telesa, na primer v očeh, ušesih, 
rokah, nogah – v teh primerih nemudoma nehajte uporabljati 
napravo. Če občutek ne mine, poiščite zdravniško pomoč.

Programska oprema naprave

Licenca za programsko opremo naprave sistema PS VR je 
podeljena vam pod pogoji ločene pogodbe za končnega 
uporabnika. Podrobnosti si oglejte na spletni strani 
http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/.

Komercialna uporaba ali posojanje tega izdelka je 
prepovedano.
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Varnostni ukrepi

Varnost

 ˎ Ne poškodujte napajalnega kabla AC in napajalnika AC.

 ˎ Obrnite se na ustrezno službo za podporo strankam 
PlayStation®, ki jo najdete v garancijski knjižici.

Uporaba in ravnanje

 ˎ Pred priključitvijo preverite, da na priključkih ni prahu ali 
manjših delcev.

 ˎ Kompleta za navidezno resničnost ali napajalnika AC ne 
obračajte tako, da držite kable.

 ˎ Ne odstranite kompleta za navidezno resničnost ali 
izključite kabla za priključitev kompleta za navidezno 
resničnost, dokler sledilni indikatorji na kompletu ne 
ugasnejo. Če to storite, ko svetijo indikator, lahko pride do 
napak pri delovanju.

 ˎ Na izdelek ne postavljajte predmetov, ga ne mečite ali 
drugače izpostavljajte močnejšim udarcem.

 ˎ Izdelek hranite izven dosega majhnih otrok. Manjši otroci 
lahko pogoltnejo manjše dele, vlečejo kable in povzročijo 
okvaro procesorja ali kompleta za navidezno resničnost 
oziroma kable ovijejo okoli sebe, kar lahko povzroči nesrečo 
ali napačno delovanje.

 ˎ Ne dotikajte se napajalnega kabla AC, napajalnika AC ali 
procesorja med električno nevihto.

 ˎ Ne dovolite, da tekočine ali manjši delci vstopijo v izdelek 
(vrata, odprtine itd.). Če pride do tega, takoj prenehajte z 
uporabo izdelka in ga izključite z napajanja.

 ˎ Izdelka ne izpostavljajte prahu, dimu ali pari. Prah in drugi 
delci lahko povzročijo požar ali električni udar.

 ˎ Izogibajte se dolgotrajnemu telesnemu stiku s procesorjem, 
napajalnikom AC ali zraku iz odprtin, ko je izdelek vklopljen. 
Dolgotrajnejši stik lahko povzroči opekline pri nižji 
temperaturi*. 
*  Do opeklin pri nižji temperaturi pride ob dolgotrajnem stiku kože 

s predmeti relativno nizke temperature (40 °C ali več).

 ˎ Kompleta za navidezno resničnost, stereo slušalk ali stereo 
kompleta (naprodaj ločeno) ne uporabljajte, če občutite 
nelagodje na koži. Če komplet za navidezno resničnost, 
stereo slušalke ali stereo komplet povzročajo nelagodje na 
koži, takoj prenehajte z uporabo. Če simptomi tudi po koncu 
uporabe ne izginejo, poiščite zdravniško pomoč.

 ˎ Izdelek in njegovi deli so izdelani iz kovinskih in plastičnih 
materialov. Pri odlaganju izdelka upoštevajte lokalne 
predpise za pravilno odlaganje takšnih materialov.

 ˎ Upoštevajte spodnja varnostna navodila in tako preprečite, 
da se zunanjost izdelka spremeni ali razbarva.

 ˋ Ne uporabljajte topil ali drugih kemičnih sredstev.
 ˋ Ne dovolite, da izdelek pride v daljši stik z gumijastimi ali 
vinilnimi materiali.

 ˎ Če slušalke uporabljate z visoko nastavitvijo glasnosti, 
lahko pride do stalne izgube sluha. Nastavite glasnost na 
primerno raven. Čez čas se vam bo povišana glasnost 
zvoka zdela običajna, a lahko dejansko poškoduje vaš sluh. 
Če v ušesih občutite nelagodje, slišite zvonjenje ali pridušen 
govor, prenehajte s poslušanjem in pri zdravniku preverite 
svoj sluh. Z višjimi stopnjami glasnosti si lahko hitreje 
poškodujete sluh. Zavarujte svoj sluh:

 ˋ Omejite čas uporabe slušalk pri visoki glasnosti.
 ˋ Ne zvišujte glasnosti, da preglasite hrupno okolico.
 ˋ Če ne slišite govoriti ljudi okoli sebe, zmanjšajte glasnost.
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 ˎ Če mikrofon ali slušalke uporabljate na zelo suhem zraku, 
lahko včasih pride do šibkega in kratkega (statičnega) udara 
v ušesih. Ta nastane zaradi statične elektrike, ki se je nabrala 
v telesu, in ne predstavlja okvare mikrofona ali slušalk.

Uporaba s strani otrok

Kompleta za navidezno resničnost ne smejo uporabljati otroci 
pod 12. letom starosti.

Nošenje kompleta za navidezno resničnost

 ˎ Komplet za navidezno resničnost morate med uporabo 
pravilno nositi na glavi.

 ˋ Navodila za nošenje kompleta si oglejte na zaslonu s 
funkcijami sistema PS4™ tako, da izberete možnost  

 (Settings) (Nastavitve) > [Devices] (Naprave) > 
[PlayStation VR].

 ˋ Gumb za prilagoditev ne privijte premočno.
 ˋ Očala lahko nosite tudi med uporabo sistema PS VR tako, 
da prilagodite položaj vizirja. Vizirja ne vlecite ali 
pritiskajte premočno.

 ˎ Redno preverjajte prileganje izdelka in zagotavljajte, da ga 
pravilno nosite.

Zaslon kompleta za navidezno resničnost

 ˎ Na določenih mestih zaslona se lahko pojavljajo črne 
(temne) in nenehno osvetljene slikovne pike. Takšne pike so 
normalen pojav na zaslonih in ne pomenijo napačnega 
delovanja sistema. Zasloni vsebujejo izjemno natančne 
tehnologije. Vendar pa so lahko na nekaterih zaslonih 
nenehno vidne manjše količine temnih ali nenehno 
osvetljenih slikovnih pik ter barvne nepravilnosti.

 ˎ Zagotovite, da senzor pritrditve kompleta za navidezno 
resničnost (  stran 11) ni oviran. Če je senzor pritrditve 
oviran, se zaslon ne izklopi samodejno, tudi če odstranite 
komplet. Če je na zaslonu dalj časa prikazana ista slika, 
lahko pride do vžiga zaslona in na zaslonu trajno ostane 
bleda slika.

Izdelka ali dodatne opreme ne razstavljajte ali 
spreminjajte

Izdelek in dodatno opremo uporabljajte v skladu z navodili v 
tem priročniku. Nimate nikakršnega dovoljenja za analizo ali 
spreminjanje izdelka oziroma analizo in uporabo njegovega 
vezja. Če izdelek razstavite, razveljavite garancijo. Povzročite 
tudi možnost požara, električnega šoka ali napačnega 
delovanja.

Kondenzacija vlage

Če PS VR prinesete iz hladnega v topel prostor, lahko pride do 
kondenzacije vlage v izdelku. V tem primeru izdelek mogoče ne 
bo deloval pravilno. Če pride do tega, izdelek izklopite in 
napajalni kabel AC izključite z napajanja. Izdelka ne uporabljajte, 
dokler vlaga ne izhlapi (to lahko traja več ur). Če izdelek še 
vedno ne deluje pravilno, se obrnite na ustrezno službo za 
podporo strankam PlayStation®, ki jo najdete v garancijski knjižici.
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Nenavadno ali neodzivno delovanje

Pritisnite gumb  (vklop) (  stran 11) na vgrajenem daljinskem 
upravljalniku kompleta za navidezno resničnost za vsaj 7 
sekund, da izdelek zaustavite, in ponovno vklopite komplet. Če 
težave s tem niste odpravili, ponovno zaženite sistem PS4™.

Sporočilo o visoki temperaturi

 ˎ Če se notranja temperatura procesorja zviša, se prikaže 
sporočilo. V tem primeru izklopite sistem PS4™ in ga nekaj 
časa ne uporabljajte. Ko se procesor ohladi, ga premaknite 
na dobro prezračevano mesto in nadaljujte z uporabo.

 ˎ Ne blokirajte odprtin procesorja in izdelka ne uporabljajte v 
zaprti omarici ali na drugih mestih, kjer se temperatura 
lahko poviša.

Uporaba napajalnika AC in napajalnega kabla AC

 ˎ Uporabite enostavno dostopno električno vtičnico, da lahko 
napajalni kabel AC po potrebi hitro izključite. Če izdelek ne 
deluje normalno, oddaja nenavadne zvoke ali vonj oziroma 
če postane vroč na dotik, ga takoj prenehajte uporabljati, 
izključite napajalni kabel AC z napajanja in izključite vse 
druge kable.

 ˎ Izključite napajalni kabel AC z napajanja, ko indikator stanja 
na procesorju sveti rdeče. Če kabel izključite, ko indikator 
sveti belo ali utripa rdeče, lahko povzročite napačno 
delovanje.

 ˎ Uporabljajte samo napajalnik AC in napajalni kabel AC, ki 
sta priložena izdelku. Priložena napajalnik AC in napajalni 
kabel AC sta zasnovana izključno za uporabo s tem 
izdelkom. Ne morete ju uporabljati z drugimi izdelki. S tem 

izdelkom ne morete uporabljati drugih napajalnikov AC ali 
napajalnih kablov AC. Če ne upoštevate teh varnostnih 
ukrepov, lahko povzročite pregrevanje izdelka in posledično 
požar ali električni udar.

 ˋ Napajalnega kabla AC za izdelek ne priključite na 
napajanje, dokler ne priključite kablov HDMI™.

 ˋ Vtikača napajalnega kabla AC se ne dotikajte z mokrimi 
rokami.

 ˋ Ne uporabljajte napajalnika AC, ko je prekrit s krpo. Vročina 
pod krpo lahko povzroči požar ali napačno delovanje.

 ˋ Napajalni kabel AC izključite z napajanja, preden ga očistite 
oziroma če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa.

 ˋ Napajalnega kabla ne priključujte na transformator ali 
enosmerno-izmenični pretvornik.

Pogoji za shranjevanje

 ˎ Izdelka ali dodatne opreme ne izpostavljajte visokim 
temperaturam, visoki vlažnosti ali neposredni sončni svetlobi.

 ˎ Izdelka ne ogrevajte s kuhinjskimi ali ogrevalnimi aparati, 
kot je sušilnik. To lahko povzroči požar, poškodbe ali 
napačno delovanje.

 ˎ Izdelka ali dodatne opreme ne postavljajte na nestabilno, 
nagnjeno površino ali takšno, ki je izpostavljena tresljajem.
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Uporaba sistema PS VR

Če PS VR uporabljate s sistemom PS4™ in kamero 
PlayStation®Camera, lahko uživate v razburljivi navidezni 
resničnosti. Z drugimi igralci lahko komunicirate bolj 
neposredno, ker kamera zajame položaj, kot in gibanje 
kompleta za navidezno resničnost. 
Programsko opremo sistema PS4™ imejte vedno posodobljeno 
na najnovejšo različico.

Igralni prostor

Sistem PS VR uporabljajte samo na igralnem prostoru. Višina 
igralnega prostora je odvisna od območja, ki ga zajame kamera. 
Širina in globina igralnega prostora sta navedeni spodaj.

Pribl. 
3,0 m

PlayStation®Camera

Pribl. 
1,9 m

Pribl. 
0,6 m

0 m

Pribl. 
0,7 m

Igralni prostor

 : Območje, ki ga zajame kamera

Pred uporabo preverite okolico in odstranite ovire z območja, ki 
je večje od igralnega prostora.

Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev sistema PS VR, da 
nastavite položaj in kot kamere, da boste vedno v najboljšem 
položaju (na sredini igralnega prostora) za igranje v načinu 
navidezne resničnosti. Če zapustite igralni prostor med uporabo 
načina navidezne resničnosti, se pojavi opozorilo na zaslonu 
kompleta za navidezno resničnost.

Nasvet

Če komplet za navidezno resničnost ni pravilno zaznan, pridržite gumb 
 (PS) na igralnem ploščku, in izberite možnost [Adjust PlayStation VR] 

(Prilagoditev sistema PlayStation VR) > [Confirm Your Position] (Potrditev 
položaja) v hitrem meniju, ki se pojavi. Nastavite položaj in kot kamere.

Vaš položaj med uporabo kompleta za navidezno 
resničnost

Sedite kadar je to mogoče. Pri aplikacijah, ki zahtevajo izvajanje 
stoječega načina uporabe, natančno sledite navodilom za 
uporabo aplikacije. 

Nastavitve sistema PS VR

Če želite nastaviti sistem PS VR, odprite zaslon s funkcijami 
sistema PS4™ in izberite možnost  (Settings) (Nastavitve) > 
[Devices] (Naprave) > [PlayStation VR].

Nasveti

 ˎ Te nastavitve so na voljo samo, ko je sistem PS VR povezan s 
sistemom PS4™.

 ˎ Nekatere nastavitve lahko prilagajate tudi v hitrem meniju, ki se 
pojavi, ko pridržite gumb  (PS) na igralnem ploščku.

 ˎ Več informacij o nastavitvi sistema PS VR si oglejte v 
uporabniškem priročniku za sistem PS4™. Izberite  (Settings) 
(Nastavitve) >  (User’s Guide) (Uporabniški priročnik) na zaslonu 
s funkcijami.
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Starševski nadzor

Sistem PS4™ vključuje nastavitve, ki jih lahko starši ali skrbniki 
konfigurirajo tako, da omejijo uporabo izdelka s strani otrok. Če 
želite omejiti uporabo, na zaslonu s funkcijami sistema PS4™ 
izberite možnost  (Settings) (Nastavitve) > [Parental Controls] 
(Starševski nadzor) > [Restrict Use of PS4 Features] (Omejena 
uporaba funkcij PS4) > [PlayStation VR] > [Do Not Allow] 
(Ne dovoli).

Nasveti

 ˎ Za konfiguracijo nastavitev morate vnesti geslo za starševski 
nadzor.

 ˎ Opredeljene omejitve veljajo za vse uporabnike sistema PS4™.
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Imena delov

Komplet za navidezno resničnost

Spredaj

A B C

D
E
F

G

H

I

J

K

A )  Sledilni indikatorji (spredaj) 
Zadnji indikatorji Modro: Vklopljeno 
Vsi indikatorji Modro: Način navidezne resničnosti 
Izklopljeno:  Izklopljeno

B ) Sprednja podpora za glavo

C ) Zadnja podpora za glavo

D ) Priključek AUX

E ) Priključek HDMI

F ) Vizir

G ) Kabelski zapenec

H ) Mikrofon

I ) Svetlobna zaščita

J ) Gumb za prilagoditev vizirja

K ) Sledilni indikatorji (spredaj)
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A ) Naglavni trak

B ) Senzor pritrditve

C ) Leče

D ) Gumb za prilagoditev

E ) Gumb za sprostitev naglavnega traku

F ) Sledilni indikatorji (zadaj)

G ) Vgrajeni daljinski upravljalnik

H ) Vtič za stereo slušalke

I ) Gumb  (vklop)

J ) Gumb  (izklop zvoka mikrofona)

K ) Gumb za povišanje glasnosti

L ) Gumb za znižanje glasnosti

Zadaj

A B C D E

F

G

H

I

J
K

L
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Procesor

Spredaj Zadaj

A B C A B C D

E

A ) Indikator stanja 
Belo: Vklopljeno 
Rdeče: Način mirovanja

B ) Vrata AUX

C ) Izhodna vrata HDMI

A ) Vrata HDMI TV

B ) Vrata HDMI PS4

C ) Vrata  (USB)

D ) Priključek DC IN 12 V

E ) Odprtina
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Stereo slušalke

A

Zamenjava ušesnih vstavkov

Stereo slušalke imajo nameščene ušesne vstavke velikosti M. 
Ušesne vstavke lahko zamenjate z ušesnimi vstavki velikosti S 
ali L za boljše prileganje. Če jih želite odstraniti, ušesni vstavek 
obrnite in povlecite s slušalk.

Nasvet

Ušesne vstavke namestite trdno, da se med uporabo ne bodo sneli.

A ) Ušesni vstavek
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Nega in čiščenje

Sledite spodnjim navodilom za čiščenje in vzdrževanje izdelka.

 ˎ Iz varnostnih razlogov napajalni kabel AC pred čiščenjem 
izključite z napajanja in izključite vse druge kable.

 ˎ Zunanjih površin ne čistite s topili ali drugimi kemičnimi 
sredstvi.

 ˎ Izdelka ne brišite s kemično obdelanimi krpami.

Zunanjost procesorja, zunanjost kompleta za 
navidezno resničnost, podpore za glavo, priključki
Če so umazani, jih obrišite z mehko in suho krpo.

Nasvet

Če so priključki na procesorju, napajalnem kablu AC ali drugi deli 
umazani, signali mogoče ne bodo poslani ali prejeti pravilno. Če so 
priključki na slušalkah ali kompletu umazani, se lahko pojavijo zvočne 
motnje ali prekinitve zvoka.

Leče
Brišite jih samo z mehko in suho krpo, ki je namenjena posebej 
za čiščenje leč. Ne uporabljajte papirnatih brisač ali robčkov, ki 
niso posebej namenjeni za čiščenje leč.

Nasvet

Daljši stik z vodo ali prahom lahko poškoduje leče in skrajša njihovo 
življenjsko dobo.

Svetlobna zaščita
Odstranite svetlobno zaščito s kompleta za navidezno 
resničnost in jo operite z vodo. Popolnoma jo posušite z mehko 
krpo, preden jo ponovno pritrdite na komplet.
Svetlobno zaščito ponovno pritrdite tako, da jezičke na zaščiti 
poravnate s 13 režami na kompletu za navidezno resničnost.

Svetlobna zaščita

Komplet za navidezno 
resničnost

Odprtine
S sesalnikom ali podobnim izdelkom odstranite prah z odprtin.

Ušesni vstavki
Odstranite ušesne vstavke s stereo slušalk in jih ročno operite z 
blagim čistilnim sredstvom. Popolnoma jih posušite z mehko 
krpo, preden jih ponovno pritrdite na slušalke. Podrobnosti o 
odstranjevanju ušesnih vstavkov si oglejte v delu “Zamenjava 
ušesnih vstavkov” (  stran 13).
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Tehnični podatki

Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez 
vnaprejšnjega obvestila. Opisi funkcij in slike v tem dokumentu se 
lahko razlikujejo od programske opreme sistema PS4™ in/ali 
programske opreme naprave PS VR glede na uporabljeno različico.

Komplet za navidezno resničnost

Zaslon
1920 × RGB × 1080 
(960 × RGB × 1080 na oko)

Senzor
6-osni sistem za zaznavanje gibanja 
(3-osni giroskop, 3-osni 
pospeškometer)

Vrata Vtič za stereo slušalke

Zunanje dimenzije

Pribl. 187 × 185 × 277 mm 
(širina x višina x globina / brez 
izbočenih delov / pri najkrajši razdalji 
naglavnega traku)

Teža
Pribl. 610 g 
(brez kablov)

Temperatura delovanja 5 °C–35 °C

Če je na katerem od naših električnih izdelkov ali ovojnini ta 
simbol, v Evropi in Turčiji tega električnega izdelka ne smete 
odvreči med gospodinjske odpadke. Da zagotovite pravilno 
odlaganje odpadkov, ju zavrzite na pooblaščenem mestu za 
zbiranje v skladu z lokalno zakonodajo ali predpisi. Odpadne 
elektronske izdelke lahko brezplačno odlagate tudi pri 
prodajalcih ob nakupu novih izdelkov iste vrste. Večji prodajalci 
v EU lahko tudi brezplačno sprejemajo manjše odpadne 
elektronske izdelke. Vprašajte prodajalca, ali nudi to storitev za 
izdelek, ki ga želite zavreči. Takšno ravnanje bo pripomoglo k 
ohranjanju naravnega bogastva in izboljšalo standarde varstva 
okolja pri ravnanju z električnimi odpadki in njihovi odstranitvi.
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Podprti video vhodni signali

Za informacije o podprtih video vhodnih signalih obiščite 
spletno stran http://rd.playstation.com/psvr/. 
Do informacij lahko dostopite tudi s kodo QR.

Procesor

Vhod/izhod

Vrata HDMI TV 
Vrata HDMI PS4 
Vrata  (USB) 
Izhodna vrata HDMI 
Vrata AUX

Največja nazivna moč Pribl. 20 W

Napajanje DC 12 V

Zunanje dimenzije
Pribl. 143 × 36 × 143 mm 
(širina × višina × globina) 
(brez štlečih delov)

Teža Pribl. 365 g

Temperatura delovanja 5 °C–35 °C

Napajalnik AC

Vhod AC 100–240 V, 50/60 Hz

Izhod DC 12 V 3 A

Zunanje dimenzije
Pribl. 108 × 46 × 30 mm 
(širina × višina × globina) 
(brez štlečih delov)

Teža Pribl. 146 g
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Avtorske pravice in blagovne znamke

“ ” in “PlayStation” so registrirane blagovne znamke ali 
blagovne znamke družbe Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY”, “ ” in “Sony Entertainment Network” sta registrirani 
blagovni znamki ali blagovni znamki družbe 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.

Vse druge blagovne pripadajo svojim lastnikom.



Videoposnetek z navodili za nastavitev
Na spletni strani http://www.sie.com/psvr/ si oglejte 
videoposnetek z navodili za nastavitev. Do 
videoposnetka lahko dostopite tudi s kodo QR.

Podpora
Na uradnem spletnem mestu s podporo za izdelke PlayStation®
si lahko ogledate najnovejše odgovore na vprašanja glede
vašega izdelka.
eu.playstation.com/help/ps4/
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