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מדריך זה מכיל הוראות הפעלה לשימוש ב-PlayStation®VR עם קונסולת 
PlayStation®4 . PS VR תואם גם לקונסולת  PlayStation®5, אבל סמלים 
על המסך או שמות פריטים עשויים להשתנות מאלו המוזכרים במדריך זה. 

הוראות ההפעלה עבור  ™PS5 גם עשויות להשתנות, בהתאם לגרסת 
התוכנה שבשימוש, בין אם זו תוכנת מערכת  ™PS4 או PS5 , או  תוכנת 

 PS VR ההתקן
.המוצר בפועל עשוי להיות שונה מהאיורים במדריך זה. 

המידע המופיע במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. 
.subject to change without notice

אזהרה
לפני השימוש במוצר, יש לקרוא בעיון את מדריך הפעלה זה וכן כל 

מדריך אחר של חומרה תואמת ולפעול על פי ההזהרות והוראות 
ההגדרה. שמור את מדריך ההפעלה לצורך עיון עתיד

שימוש על ידי ילדים

השימוש בערכת המציאות המדומה אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 12.

מידע בריאות כללי 

אין להשתמש ב-PS VR אם אתה עייף, חש סחרחורת, חולה, תחת 	 
השפעת אלכוהול או סמים, או חש חוסר שיווי משקל או חוסר איזון. 
אם אתה סובל ממצב רפואי חמור, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש 

 .PS VR-ב
אנשים מסוימים עשויים לחוות תחושות של מחלת ים, בחילה, אובדן 	 

התמצאות, ראיה מטושטשת או תחושות אחרות של חוסר נוחות. אם 
אתה חווה תחושות כגון אלה, יש להפסיק את השימוש באופן מיידי 

ולהסיר את ערכת המציאות המדומה. אם אתה חווה תחושות כלשהן 
של אי נוחות לאחר השימוש, עליך לנוח ולא ליטול חלק בכל פעילות 

שמחייבת ראיה חדה, שיווי משקל או קואורדינציה עד לאחר שכל 
התסמינים נעלמו.

יש להפסיק את השימוש באופן מיידי ולהיוועץ ברופא לפני המשך 	 
המשחק אם אתה או ילדך חווים כל אחד מהבעיות או התסמינים 
הרפואיים הבאים: סחרחורת, ראיה מטושטשת, כאבי עיניים או 

שרירים, אובדן מודעות, אובדן התמצאות, התקפים או כל פרכוס או 
תנועה בלתי רצונית. יש להמשיך לשחק רק לאחר קבלת אישור רפואי.

ההתרגלות לחוויית המציאות המדומה עלולה לארוך זמן מסוים. 	 
במהלך השימוש הראשוני, מומלץ להשתמש במוצר לפרקי זמן קצרים.

 התקפים שנגרמים עקב גירוי של אור
)אפילפסיה עקב רגישות לאור(

אם אתה סובל ממצב אפילפטי או שחווית התקפים בעבר, התייעץ עם 
רופא לפני שימוש במוצר זה.

אנשים מסוימים רגישים להבזקים או לאורות מהבהבים או לצורות ולתבניות 
גאומטריות מסוימות. לאנשים כאלה עשויה להיות אפילפסיה לא מאובחנת, 
והם עלולים לחוות התקפים אפילפטיים בעת משחק במשחקי וידאו או בעת 

צפייה בתוכן בווידאו.
יש להפסיק את השימוש מייד ולפנות לרופא אם מתרחשים אחת מהבעיות 

הבריאותיות או אחד מהתסמינים הבאים בעת חשיפה להבזקים או לאורות 
מהבהבים או לגירוי אור אחר בעת משחק במשחקי וידאו או צפייה בתוכן 

וידאו: כאב בעיניים, שינויים בראייה, מיגרנה, התכווצויות בשרירים, עוויתות 
או תנועות לא רצוניות אחרות, חישכון )בלאק-אאוט(, אובדן הכרה או בלבול, 

או חוסר התמצאות.
בנוסף לכל הדברים לעיל, יש להפסיק את השימוש מייד אם מתרחש 

אחד מהתסמינים הבאים: כאב ראש, סחרחורת, בחילה, לאות, תסמינים 
דומים למחלת ים או אי-נוחות או כאב באיבר גוף כלשהו, כגון העיניים, 

האוזניים, הידיים, הזרועות או כפות הרגליים תוך כדי משחק. אם המצב 
נמשך, יש לפנות לטיפול רפואי.
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הסביבה ולפני משחק

חבישת ערכת המציאות המדומה תגביל את הראייה המרחבית שלך. 	 
ערכת המציאות המדומה אינה מזהה מכשולים. לפני השימוש יש 
לבצע סקירה של המרחב ולפנות מכשולים כלשהם משטח שהוא 

גדול יותר מאזור המשחק. למידע נוסף על האופן שבו יש להכין את 
אזור המשחק, עיין בפרק “אודות אזור המשחק” במדריך ההפעלה 
המהירה. יש לוודא שאתה לא קרוב לקירות, גרמי מדרגות, רהיטים 
או מכשולים אחרים שאתה עלול להיתקל בהם או שעלולים לגרום 

לך למעוד.
יש לנקוט אמצעים כדי למנוע מבעלי חיים, אנשים או מכשולים אחרים 	 

מלהיכנס לשטח שהוא גדול יותר מאזור המשחק במהלך השימוש.
יש להישאר במרכז אזור המשחק ולא להתהלך בעת שאתה חובש את 	 

ערכת המציאות המדומה. יש לשבת במידת האפשר ולהימנע מתנועות 
מוגזמות של הראש, הגפיים או הגוף בעת שאתה חובש את ערכת 

המציאות המדומה. אם יישום מחייב אותך לעמוד בעת חבישת ערכת 
המציאות המדומה, יש לוודא שאתה פועל על פי הוראות היישום.

לפני תחילת המשחק, יש לוודא שכבל ערכת המציאות המדומה אינו 	 
כרוך סביב גפיך או גופך ולשוב ולבדוק זאת במהלך המשחק.

אין להשתמש במוצר במקום שבו אתה חשוף לטלטולים או למצבים 	 
אחרים של חוסר יציבות.

הפסקות

באופן כללי, אנו ממליצים על הפסקות בנות 15 דקות לאחר כל 	 
שעת משחק. עם זאת, בעת הצפייה בתוכן מציאות מדומה, הזמן 

ותדירות ההפסקות הדרושים עשויים להשתנות מאדם לאדם - אנו 
ממליצים כי תיטול הפסקות מספיק ארוכות שיאפשרו התפוגגות של 

כל תחושת אי נוחות.
אין להשתמש במוצר כשאתה עייף או זקוק לשינה.	 

שימוש בדיבורית או באוזניות

שימוש באוזנייה או באוזניות בעוצמת קול גבוהה עלול לגרום לאובדן 
שמיעה קבוע. כוון את עוצמת הקול לרמה בטוחה. לאורך זמן, שמע הולך 
וגובר עשוי להתחיל להישמע רגיל, אך למעשה עשוי לפגוע בשמיעתך. אם 

אתה מרגיש צלצולים באוזניים, אי-נוחות או דיבור עמום, הפסק את 
ההאזנה ובדוק את שמיעתך. ככל שעוצמת הקול חזקה יותר, כך תושפע 

שמיעתך מוקדם יותר.

תוכנת ההתקן

רישיון תוכנת ההתקן של PS VR הוענק לך תחת התנאים של הסכם נפרד 
לרישיון משתמש קצה. לפרטים, בקר בכתובת
.doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/ 

אסור לעשות שימוש מסחרי במוצר זה או להשכירו.
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ציות לתקנות
 מוצר זה יוצר על-ידי או מטעם

 Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku
.Japan 108-0075 , Tokyo
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אמצעי זהירות

בטיחות

מוצר זה תוכנן תוך דאגה מרבית לבטיחות. עם זאת, כל התקן חשמלי, אם 
נעשה בו שימוש שלא כהלכה, עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או 

לפציעה. כדי לסייע להבטיח הפעלה נטולת תאונות, יש לפעול בהתאם 
להנחיות אלו.

יש לשים לב לכל האזהרות, אמצעי הזהירות וההוראות. אם אינך בטוח לגבי 
מידע כלשהו במדריך זה, פנה אל קו העזרה המתאים של שירות הלקוחות 

.®PlayStation של

AC-שימוש בכבל מתח ה
בדוק בקביעות אם יש פגמים בכבל מתח ה-AC או הצטברות אבק 	 

סביב התקע או המוליך שלו.
אם ההתקן פועל באופן בלתי רגיל, משמיע קולות או פולט ריחות לא 	 

רגילים או הופך חם למגע, יש להפסיק את השימוש, לנתק את כבל 
מתח ה-AC משקע החשמל ולנתק כל כבל אחר באופן מיידי.

יש לחבר את המוצר ולהשתמש בו במקום עם גישה קלה לשקע 	 
החשמל, למקרה שיהיה צורך לנתק את המוצר מסיבה כלשהי.

פציעות ילדים קטנים
יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים קטנים. ילדים קטנים עלולים 
לבלוע חלקים קטנים, עלולים למשוך כבלים ולגרום ליחידת המעבד או ל 

ערכת המציאות המדומה ליפול, או לכרוך את הכבלים סביב עצמם,
דבר שעלול לגרום לפציעה או לגרום לתאונה או לתקלה.

שימוש וטיפול
אין להשתמש בערכת המציאות המדומה, באוזניות סטריאופוניות 	 

או באוזנייה סטריאופונית )נמכרות בנפרד( אם הן גורמות 
לתחושת אי נוחות בעור. אם ערכת המציאות המדומה, או האוזניות 

הסטריאופוניות גורמות לתחושת אי נוחות בעור, יש להפסיק את 
השימוש באופן מיידי. אם התחושה אינה נעלמת לאחר הפסקת 

השימוש, יש לפנות לטיפול רפואי.
 אין לנתק את כבל ערכת המציאות המדומה עד שנוריות המעקב	 

) “שמות חלקים”( כבות. הסרה או ניתוק בזמן שהנוריות דולקות 
עלולים לגרום לתקלה.

אין ללפף את ערכת המציאות המדומה או את מתאם ה-AC סביב 	 
הכבלים שלהם.

אין להניח חפצים על המוצר, להשליכו או להפילו, או לחשוף אותו 	 
ללחץ פיזי חזק.

אין להשליך או להפיל את המוצר ואף אין לחשוף אותו ללחץ פיזי חזק.	 
אל תניח חפצים כבדים על המוצר.	 
יש לפעול על פי אמצעי הזהירות שלהלן כדי למנוע פגמים או דהיית 	 

הצבע של החלקים החיצוניים של המוצר.
אין להשתמש בחומרים ממיסים או בכימיקלים אחרים על גבי המוצר. ˋ
אין לאפשר מגע ממושך של חפצים העשויים גומי או ויניל עם המוצר. ˋ

רמת עוצמת קול

כדי להגן על שמיעתך: 
הגבל את זמן השימוש באוזנייה או באוזניות בעוצמת קול גבוהה.	 
יש להימנע מהגברת עוצמת הקול כדי לחסום רעשים מהסביבה.	 
החלש את עוצמת הקול אם אינך יכול לשמוע אנשים מדברים בקרבתך.	 
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כוויות קור

יש להימנע ממגע ממושך עם יחידת העיבוד, מתאם ה-AC או עם אוויר 
שנפלט מהמאווררים כשהמוצר פועל. מגע ממושך עלול לגרום לכוויות קור*.

כוויות קור הן כוויות שנגרמות כאשר העור בא במגע עם אובייקטים   *
בטמפרטורה נמוכה יחסית )40° צלסיוס או יותר( לפרקי זמן ממושכים.

מכת חשמל סטטי

בעת שימוש בדיבורית או באוזניות בתנאים של אוויר יבש במיוחד, ייתכן 
שלעתים תחוש באוזניך מכת חשמל )סטטי( קלה וקצרה. מכת חשמל זו 

נגרמת כתוצאה מחשמל סטטי שהצטבר בגוף ולא מדובר בתקלה בדיבורית 
או באוזניות.

נוזל, אבק, עשן או אדים

לפני החיבור, יש לבדוק שהשקעים נקיים מאבק ומחלקיקים קטנים.	 
אין לאפשר חדירה של מים או חלקיקים קטנים למוצר.	 
אין לגעת בכבל מתח ה-AC, במתאם ה-AC או ביחידת העיבוד 	 

במהלך סופת ברקים.
איו לגעת במוצר בידיים רטובות.	 
אין לחשוף את המכשיר לאבק, עשן או אדים. אבק או חלקיקים 	 

אחרים עלולים לגרום לשריפה או התחשמלות.

השלכת המוצר

המוצר וחלקי המוצר עשויים מחומרי מתכת ופלסטיק. בעת השלכת המוצר 
לאשפה, יש לפעול על פי התקנות המקומיות להשלכה נאותה של חומרים 

כגון אלה.

שימוש על ידי ילדים

השימוש בערכת המציאות המדומה אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 12.

חבישת ערכת המציאות המדומה

חשוב לחבוש את ערכת המציאות המדומה על ראשך באופן נאות 	 
בעת השימוש.

כדי לעיין בהוראות לגבי חבישה נכונה של הערכה, גש למסך  ˋ
)Settings(  ובחר PS4 הפונקציות של קונסולת 

.]PlayStation VR[ > ]התקנים[]Devices[ > )הגדרות(
אין להדק את חוגת הכוונון באופן חזק מדי ) עמוד 10(. ˋ
ניתן להרכיב משקפיים בעת השימוש בערכת המציאות המדומה,  ˋ

אך ודאו שהמשקפיים אינן באות במגע עם עדשות ערכת 
המציאות המדומה. ודאו שהמשקפיים יושבות היטב כדי שלא 

ינועו בזמן המשחק, והקפידו להתאים את המשקפיים ואת רצועת 
הראש ) עמוד 10(. אין לדחוף פנימה או למשוך החוצה את 

המשקפיים במידה מוגזמת. מגע של המשקפיים שלכם עם 
עדשות ערכת המציאות המדומה עלול לגרום לנזק למשקפיים 

שלכם, לערכת המציאות המדומה, או לשתיהן.
יש לבדוק באופן תדיר את התאמת ערכת המציאות המדומה כדי 	 

לוודא שחובשים אותה כנדרש.

מסך ערכת המציאות המדומה

אין לחשוף את העדשות ) עמוד 10( של ערכת המציאות המדומה 	 
לקרני שמש ישירות או לאור חזק. חשיפה כזו עלולה להסב נזק 

למסך של ערכת המציאות המדומה ולגרום לתקלה.
הרחק את חיישן ההצמדה של ערכת המציאות המדומה ) עמוד 	 

10( מכל מכשול. אם חיישן ההתחברות חסון, המסך לא ייכבה באופן 
אוטומטי אפילו אם תסיר את ערכת האוזניות. אם מופיעה תמונה על 

המסך לפרק זמן ממושך, היא עלולה לגרום לצריבה של המסך כך 
שתמונה דהויה תישאר על המסך לצמיתות.
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פיקסלים שחורים )כהים( ופיקסלים שנותרים מוארים עשויים 	 
להופיע במיקומים מסוימים במסך. הופעה של נקודות כגון אלה הנה 
תופעה רגילה הקשורה למסכים ואינה מהווה סימן לתקלת מערכת. 

מסכים מיוצרים תוך שימוש בטכנולוגיה מדויקת מאוד. עם זאת, 
מספר קטן מאוד של פיקסלים כהים או פיקסלים שנותרים מוארים 

עשויים להיכלל וחריגה בצבעים או בבהירות עלולה להיות נראית 
לעין בכל מסך.

אין לפרק או לבצע התאמות במוצר או באביזרים הנלווים

יש לעשות שימוש במוצר ובאביזרים הנלווים רק על פי ההוראות במדריך זה. 
הרשאה לניתוח או ביצוע שינויים במוצר זה, או ניתוח ושימוש בהגדרות 

התצורה של המעגלים המודפסים שלו אינה מסופקת. פירוק יוביל לביטול 
האחריות על המוצר. בנוסף, במקרה של פירוק המוצר או ביצוע שינויים בו, 

קיימת סכנת שריפה, התחשמלות או תקלה.

התעבות לחות

אם מערכת PS VR מועברת ישירות ממיקום קר למיקום חם, עשויה 
להצטבר לחות בתוך ערכת המציאות המדומה וביחידת העיבוד. במצב כזה, 

ייתכן שהמוצר לא יפעל כהלכה. במקרה כזה, יש לכבות את ערכת המציאות 
המדומה ולנתק את כבל מתאם ה-AC משקע החשמל. אין להשתמש במוצר 
עד להתנדפות הלחות )תהליך שעשוי להימשך כמה שעות(. אם המוצר עדיין 

 אינו פועל כהלכה, בקר באתר האינטרנט שלנו
) כריכה אחורית(.

התנהגות בלתי רגילה או חוסר תגובה

לחץ על הכפתור  )הפעלה( ) עמוד 11( בערכת המציאות המדומה 
למשך 7 שניות לפחות כדי לכפות כיבוי ולאחר מכן הפעל שוב את 

.PS4 הערכה. אם הבעיה נמשכת, בצע אתחול של קונסולת

הודעה על טמפרטורה גבוהה

אם הטמפרטורה הפנימית של יחידת העיבוד מתחילה לעלות, תוצג 	 
הודעה. במקרה כזה, כבה את קונסולת  PS4 והשאר אותה ללא 

שימוש למשך זמן מסוים. לאחר שיחידת העיבוד תתקרר, מקם אותה 
באזור עם אוורור טוב והמשך בשימוש.

אין לחסום את המאווררים של יחידת העיבוד ואין להשתמש במוצר 	 
כשהוא בתוך ארון סגור או בכל מקום בו יכול להצטבר חום.

AC-ובכבל מתאם ה AC-השימוש במתאם ה

יש להשתמש בשקע חמל שהגישה אליו קלה, כך שניתן לנתק את, 	 
כבל מתאם ה-AC במהירות, במידת הצורר. יש להפסיק את השימוש, 

לנתק את כבל מתאם ה-AC משקע החשמל ולנתק באופן מיידי כל 
כבל אחר אם המוצר פועל באופן שאינו רגיל, משמיע קולות בלתי 

רגילים, פולט ריחות או הופך חם למגע.
נתק אתכבל מתאם ה-AC משקע החשמל כאשר מחוון הסטטוס 	 

של יחידת העיבוד הופך לאדום. ניתוק הכבל כאשר המחוון לבן או 
מהבהב עלול לגרום לתקלה.

אין להשתמש במתאם AC או בכבל מתאם AC למעט אלה שסופקו 	 
עם המוצר. מתאם ה-AC וכבל מתאם ה-AC אשר סופקו עם 

המוצר תוכננו במיוחד לשימוש עם מוצר זה. אין אפשרות לעשות 
עמם שימוש במוצרים אחרים. בנוסף, אין אפשרות לעשות שימוש 
במתאמי AC או בכבלי מתאמי AC אחרים עם מוצר זה. אי עמידה 

באמצעי זהירות אלה עשוי להוביל להתחממות המוצר ועלול לגרום 
לשריפה או להתחשמלות

אין לחבר את כבל מתאם ה-AC של המוצר לשקע החשמל לפני  ˋ
.HDMI™-חיבור כבלי ה

אין לגעת בתקע כבל מתאם ה-AC בידיים רטובות. ˋ
אין להשתמש במתאם ה-AC כשהוא מכוסה במטלית, מכיוון  ˋ

שהוא עלול להתחמם יתר על המידה ולגרום לשריפה או לתקל
נתק את כבל מתאם ה-AC משקע החשמל לפני ניקוי או כאשר  ˋ

אינך מתכוון לעשות שימוש במוצר לפרק זמן ממושך.
אין לחבר את חוט החשמל AC לממיר מתח או למהפך זרם. ˋ
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תנאי אחסון

אין לחשוף את המוצר או האביזרים לטמפרטורות גבוהות, ללחות 	 
גבוהה או לאור שמש ישיר במהלך ההפעלה, ההובלה והאחסון.

אין לחמם את המוצר על-ידי ציוד מטבח או חימום כגון מייבש. פעולה 	 
זו עלולה לגרום לדליקה, פציעה או תקלה.

אין להניח את המוצר או האביזרים הנלווים על משטח בלתי יציב, 	 
נטוי או שנוטה לרעוד.

PS VR-השימוש ב
 	 , PlayStation®Camera וכן PS4 כשהוא פועל בשילוב עם קונסולת

PS VR מספק לך חוויית שימוש מרגשת של מציאות מדומה. 
באפשרותך ליצור אינטראקציה עם המשחק בצורה ישירה יותר 

מכיוון שהמצלמה לוכדת את המיקום, הזווית והתנועה של ערכת 
המציאות המדומה.

יש להקפיד לעדכן תמיד את תוכנת מערכת ™PS4  ואת התוכנה של 	 
התקן PS VR לגרסה העדכנית ביותר.

יש להקפיד לחבר את ערכת המציאות המדומה ליחידת העיבוד 	 
המצורפת מסוג CUH-ZVR2. הערכה לא תפעל אם היא תחובר 

.CUH-ZVR1 ליחידת עיבוד מסוג
כדי להשתמש ב-PlayStation Camera עבור PS4 עם קונסולת 	 

PS5 , השתמש במתאם PlayStation Camera המצורף. חבר את 
.PS5 שבגב קונסולת USB Type-A-המתאם למצלמה ואת יציאת ה

 מיקומך בעת השימוש בערכת המציאות המדומה

עמוד ללא תזוזה במידת האפשר. עבור יישומים במצב עמידה, קרא בעיון 
את הוראות היישום.

PS VR הגדרות

כדי להגדיר את PS VR, גש למסך הפונקציות של קונסולת PS4, ולאחר מכן 
.]PlayStation VR[ > ]התקנים[]Devices[ > )הגדרות()Settings(   בחר

עצה
 	.PS4 מחוברת לקונסולת PS VR הגדרות אלה זמינות רק כאשר

באפשרותך גם לקבוע תצורה של מספר הגדרות מהתפריט המהיר כשאתה לוחץ 	 
ומחזיק את הכפתור  )PS( על גבי הבקר.  

לפרטים נוספים על אודות הגדרת PS VR, עיין במדריך למשתמש של קונסולת 	 
 )User’s Guide/Helpful Info(  > )הגדרות( )Settings(  בחר .PS4
)מדריך למשתמש/מידע שימושי( <  )User’s Guide( )מדריך למשתמש( 

במסך הפונקציות.

בקרת הורים

קונסולת  PS4 מכילה הגדרות שהורים או אפוטרופוסים יכולים לקבוע 
כנדרש כדי להגביל את השימוש במוצר על ידי ילדים. כדי לקבוע הגדרות 

 לכל ילד, עבור למסך הפונקציותשל קונסולת PS4, ולאחר מכן בחר 
 ]Parental Controls/Family Management[ > )הגדרות( )Settings( 

)בקרת הורים/ניהול משפחה(.
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שמות חלקים
ערכת מציאות מדומה

חזית

) A)נוריות מעקב )חזית 
מופעל  נוריות עורפיות כחולות: 

מצב מציאות מדומה  נוריות חזיתיות ועורפיות כחולות: 
כבוי נוריות חזיתיות ועורפיות כבויות: 

) Bכפתור לכוונון המשקפיים
) Cתמיכה קדמית לראש
) Dתמיכה אחורית לראש
) EHDMI מחבר
) FAUX מחבר
) Gמשקפיים

) Aרצועת ראש
) Bחיישן הצמדה
) Cעדשות
) Dחוגת כוונון
) Eכפתור לשחרור רצועת הראש
) F)נוריות מעקב )עורף
) Gמחזיק מחזיק אוזניה

עורף
A B C D

E
F

G

A B C D E

FG
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) Aשקע אוזניות סטריאו
) Bחור לחיבור אוזניות
) C)כפתור  )הפעלה
) Dמגן אור
) Eמיקרופון
) F)נוריות מעקב )חזית

) G+ כפתור עוצמת קול
) H)כפתור  )השתק מיקרופון
) I- כפתור עוצמת קול

תחתית

A

B

H

G

I

C

D

E

F
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יחידת העיבוד

צד אחוריצד קדמי

) Aמחוון סטטוס 
החשמל מופעל  לבן: 

מצב מנוחה אדום: 
) BAUX יציאת
) CHDMI יציאת פלט

) AHDMI TV יציאת
) BHDMI PS4 יציאת
) C)USB(  יציאת
) DDC IN 12V שקע
) Eמאוורר

B CAA B C D E
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החלפת מתאם הסיליקוןאוזניות סטריאו
אוזניות הסטריאו מסופקות עם מתאם סיליקון במידה M )מדיום(. החלף את 

מתאם הסיליקון בהתקני אוזן במידה S )סמול( או L )לארג’( עבור התאמה 
טובה יותר. כדי להסיר, סובב ומשוך את מתאם הסיליקון מתוך האוזניות.

עצות
התקן את מתאם הסיליקון באופן יציב כדי למנוע התנתקות מקרית בעת השימוש.

) Aמתאם סיליקון
) Bתקע אוזניות סטריאו
) Cמהדק

A

B C
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טיפול וניקיון
יש לפעול על פי ההוראות שלהלן לניקוי ותחזוקת המוצר.

מסיבות בטיחותיות, יש לנתק את כבל מתאם ה-AC משקע החשמל 	 
וכן לנתק כל כבל אחר לפני ביצוע פעולת הניקיון.

אין להשתמש בחומרים ממיסים או בכימיקלים אחרים כדי לנקות את 	 
השטח החיצוני של המוצר.

אין להשתמש במטלית ספוגה בכימיקלים כדי לנגב את המוצר.	 

פני השטח החיצוניים של יחידת העיבוד, פני השטח 
החיצוניים של ערכת המציאות המדומה, תמוכות 

ראש, מחברים

אם הם מלוכלכים, יש לנגב באמצעות מטלית רכה ויבשה.

עצות
אם המחברים על יחידת העיבוד, כבל מתאם ה-AC, או חלקים אחרים מלוכלכים, 

יתכן של יישלחו או יתקבלו אותות כהלכה. אתה עלול גם לחוות רעשים או 
הפרעות לשמע אם הבקרים על האוזניות או התקני האוזן מלוכלכים.

עדשות

יש לנגב רק עם מטליות רכות ויבשות ייעודיות לניקוי עדשות. אין להשתמש 
במוצרי נייר כגון מגבוני נייר או מגבות נייר שאינן ייעודיות לניקוי עדשות.

עצות
מגע ממושך עם מים או אבק עלול לגרום נזק לעדשות ולקצר את חייהן.

מגן אור

הסר את מגן האור מערכת המציאות המדומה ורחץ עם מים. ייבש באמצעות 
 מטלית רכה ויבשה לפני הרכבתו על הערכה.

הצמד את מגן האור באמצעות התאמת הבליטות שעל המגן ל-13 החורים 
שעל ערכת המציאות המדומה.

מגן אור

ערכת מציאות מדומה

מאווררים

הסר את האבק שהצטבר על המאווררים באמצעות שואב אבק או מוצר 
.tדומה

מתאם סיליקון

הסר את מתאם הסיליקון מאוזניות הסטריאו ורחץ אותם ידנית תוך שימוש 
בחומר ניקוי עדין. יבש אותם לחלוטין באמצעות מטלית רכה ויבשה לפני 

הצמדתם לאוזניות. לפרטים נוספים על אודות הסרת כיסוי האוזניות, עיין 
בפרק “החלפת מתאם הסיליקון” ) עמוד 13(.
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מפרט
המבנה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. תיאורים 

פונקציונליים ואיורים במסמך זה עשויים להיות שונים בהשוואה לתוכנת 
המערכת  PS4 ו/או תוכנת ההתקן PS VR, על פי הגרסה שבשימוש.

ערכת מציאות מדומה

 1080Bx RGB × 1920מסך
) 1080Bx RGB × 960 לכל עין(

 מערכת חישת תנועה בת 6 ציריםחיישן
)ג'ירוֹסקוֹּפ צירי, מד תאוצה תלת-צירי(

שקע אוזניות סטריאויציאה

מידות חיצוניו ת

 בערך 187 × 185 × 277 מ"מ
)רוחב x גובה x עומק \ למעט חלקים 

מקרינים \ על פי אורך רצועת הראש הקצר 
ביותר(

בערך 600 גרם )לא כולל כבלים(משקל

C° 35  ל  C° 5 טמפרטורת הפעלה

יחידת העיבוד

קלט/פלט

HDMI TV יציאת 
HDMI PS4 יציאת 

)USB(  יציאת 
*HDMI יציאת פלט 

AUX יציאת

בערך W 20 דירוג חשמל מקסימלי

V  1.7 A 12דירוג אלקטרוני

 בערך 150 × 39 × 114 מ"ממידות חיצוניו ת
)רוחב × גובה × עומק \ ללא חלקים בולטים(

בערך 300 ג”רמשקל

C° 35  ל  C° 5 טמפרטורת הפעלה

*השתמש בכבל HDMI המצורף.

AC מתאם

כניסה
100-240 V  1 A 

50/60 Hz

V  3 A 12יציאה

 בערך 108 × 46 × 30 מ"ממידות חיצוניו ת
)רוחב × גובה × עומק \ ללא חלקים בולטים(

בערך 146 ג”רמשקל

)CFI-ZAA1(  )PS5 עבור( PlayStation Camera מתאם

AUX יציאת
  USB Type-A מחבר 

)SuperSpeed USB 5 Gbps(
יציאות

5  V  500 mA דירוג קלט חשמלי

87 × 17 × 25 מ"מ בקירוב
)רוחב × גובה × עומק / לא כולל כבל(

מידות חיצוניות

בערך 38 ג' משקל

 5 °C  35  ל °C טמפרטורת הפעלה



16

אותות קלט וידאו נתמכים

 לקבלת מידע על אותות קלט וידאו נתמכים, בקר בכתובת
 rd.playstation.com/psvr/zvr2/.  

ניתן גם לגשת למידע זה באמצעות הקוד הדו-ממדי.

אחרוית

תודה על שרכשת מוצר זה. אנו מקווים שתיהנה 
להשתמש בו

המונח “מוצר” פירושו )i( קונסולת  ®PlayStation , ) ii(  ציוד היקפי רשמי של 
 ®PlayStation שסופק באריזה עם קונסולת  ®PlayStation, וכן )iii( כל ציוד 

היקפי רשמי של  ®PlayStation שנמכר בנפרד וכולל הצהרת אחריות 
בהוראות ההפעלה המצורפות לאריזת הציוד ההיקפי.

הערה: תוכנת המערכת שהותקנה-מראש במוצר  או שתסופק מאוחר יותר 
באמצעות עדכונים או הפצות שדרוג מוענקת ברישיון לך, ללא מכירה, 

ומיועדת לשימוש רק כחלק מהמוצר. התנאים של רישיון תוכנת מערכת זו 
.playstation.com/legal הם כמפורט בכתובת

 אחריות זו ניתנת לך, כמשתמש הראשון במוצר, על-ידי חברת
 SIEE“(  Sony Interactive Entertainment Europe Limited”( שכתובתה

 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United
Kingdom. האחריות הנה אישית בעבורך בלבד ואינה ניתנת להעברה 

למישהו אחר. אחריות זו הנה בנוסף לזכויותיך החוקיות כצרכן )על פי החוק 
החל( ואינה משפיעה עליהן באופן כלשהו.

האחריות שלנו כלפיך: חברת SIEE ערבה לכך שבמוצר זה אין פגמים 
בחומרים או בעבודה אשר עשויים לגרום לכשל במוצר במהלך שימוש רגיל 
 ,SIEE בו על פי התנאים המוגדרים להלן, וכי תתקן או תחליף, על פי בחירת
כל רכיב של המוצר, ללא תשלום, אם יימצא כי יש בו תקלה הנובעת מפגם 

בחומרים או בעבודה, במהלך שנה אחת ממועד הרכישה המקורי )“תקופת 
האחריות”(. ההחלפה תהיה ברכיב או קונסולה חדשים או משופצים, לפי 

בחירת SIEE, כמובטח למשך שלושה )3( חודשים או פרק הזמן הנותר של 
תקופת האחריות המקורית, הארוך מבין השניים. אחריות זו אינה מכסה את 
הנתונים שלך; כל תוכנה או משחקי  ®PlayStation, בין אם נארזו או נכללו 

עם המוצר ובין אם לאו; כל התקן הקפי של  ®PlayStation שאינו מיוחר 
.PlayStation®  או עבורה, או כל אביזר של SIEE על-ידי

חשוב
1.  אם עליך לממש את האחריות, אנא פנה אל מרכז שירות הלקוחות 

באזורך או לכתובת הדוא«ל, כמפורט בעלון זה, לקבלת הוראות החזרה.
2.  היות וחברת SIEE הוציאה מוצר זה לשוק בישראל, אחריות זו תקפה 

בישראל בתנאי ש הקבלה, חשבונית המכירה או הוכחת רכישה אחרת, 
בהן מופיעים תאריך הרכישה ושם המוכר, שלא שונו או טושטשו ממועד 

הרכישה המקורי, יוצגו ביחד עם המוצר בתוך תקופת האחריות. 
SIEE שומרת לעצמה את הזכות לדחות תביעה המוגשת בהתאם     .3

לאחריות זו כאשר:  
א. חותם אחריות כלשהו והמספר הסידורי שמופיעים על המוצר ניזוקו, 

שונו, נמחקו או הוסרו; וכן
יש הוכחה לכך שנעשה ניסיון )מוצלח או אחר( לפתוח או להסיר את  ב. 

אריזת המוצר.
4.  במסגרת אחריות זו, חברת SIEE רשאית לבחור, על-פי שיקול דעתה, 

לתקן או להחליף את המוצר או רכיב של המוצר תוך 21 יום מרגע קבלת 
המוצר הפגום ממך. כל המוצרים ו/או הרכיבים שיוחלפו יהיו בבעלותה 

.SIEE של חברת
5.  התיקון או ההחלפה עשויים לכלול התקנה של תוכנת המערכת 

העדכנית ביותר עבור המוצר.
6.  מוצרים עם דיסק קשיח )HDD( חיצוני 

א. בעת פנייה לקבלת שירות במסגרת אחריות זו עבור מוצרים בעלי כונן   
HDD נשלף, יש להגיע עם המוצר ביחד עם כונן ה-HDD המקורי.

ב. תיקונים והחלפות של מוצרים אלו יהיו כרוכים באתחול מחדש של כונן   
HDD זה. 
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אתה מבין ומסכים כי אתחול מחדש של כונן ה-HDD יביא  ג. 
לאובדן הנתונים, הקבצים והתוכנות השמורים בו. למניעת 

אובדן של תוכנות, נתונים או קבצים שברצונך לשמור, במידת 
האפשר עליך לגבות אותם ולמחוק אותם מכונן ה-HDD, לפני 

שתמסור את המוצר ביחד עם כונן ה-HDD לקבלת שירות 
 PlayStation™Network -במסגרת האחריות. התנתקות מ

בקונסולת ה- ®PlayStation שלך תעזור להגן על כל מידע אותו 
אתה מחשיב חסוי.

)"SSD"( מוצרים עם כונן מצב מוצק   .7
א.  תיקון או החלפה של המוצר יהיו כרוכים באתחול מחדש של כונן SSD זה.   
ב.  אתה מבין שאתחול מחדש של כונן ה-SSD יגרום לאובדן של הנתונים,   

הקבצים והתוכנות המאוחסנות, ומסכים לכך. כדי למנוע אובדן של 
תוכנות, נתונים או קבצים שברצונך לשמור, במידת האפשר עליך 

לגבות אותם ולמחוק אותם מכונן ה-SSD, לפני שתמסור את המוצר 
לקבלת שירות במסגרת האחריות. התנתקות 

מ-PlayStation™Network בקונסולת  ®PlayStation תעזור להגן על 
כל מידע שאותו אתה מחשיב חסוי.

8.  למניעת נזק לאמצעי אחסון נתונים חיצוניים, ציוד הקפי, אביזרים או 
רכיבים לא מקוריים, אובדן שלהם או מחיקת נתונים מהם, עליך 

להסירם לפני שתשלח את המוצר לטיפול במסגרת האחריות.
9.  אחריות זו אינה מכסה נתונים, קבצים או תוכנות מאוחסנים ומסכים כי 

SIEE אינה אחראית בפניך לאובדן או לשיבוש כלשהו בנתונים, בקבצים או 
בתוכנות כתוצאה ממימושה של אחריות זו.

10.  עליך לגבות את הדיסק הקשיח שלך באופן סדיר כדי למנוע אובדן או 
שיבוש של הנתונים, הקבצים או התוכנות, אם כי חלק מהתוכן אינו 

ניתן לגיבוי ועל המשתמש להתקינו מחדש.
אינך רשאי לתבוע על פי אחריות זו כאשר המוצר ניזוק כתוצאה מ:  .11
א. שימוש מסחרי, תאונה, הזנחה, שימוש לרעה או שימוש בלתי הולם   

)כולל, בין השאר, שימוש במוצר שלא למטרה שלשמה הוא נועד ו/או 
על-פי ההוראות לשימוש ותחזוקה נאותים, או התקנה או שימוש באופן 

שאינו תואם לתקני בטיחות או לתקנים טכניים מקומיים(;
ב. שימוש תוך שילוב התקן הקפי או רכיב בלתי מורשים כלשהם   

)לרבות, בין היתר, התקנים לשיפור משחקים, דיסקים קשיחים, 
מתאמים וספקי כוח(;

ג. כל התאמה או שינוי במוצר אשר בוצעו באופן שונה מהמפורט   
בהוראות בנוגע לשימוש ותחזוקה הולמים של המוצר;

ד. תחזוקה, תיקון או ניסיון לתחזוקה או לתיקון אשר בוצעו שלא על-ידי   
;SIEE מתקן שירות מורשה מטעם

ה. שימוש בתוכנות בלתי מורשות, פגיעת וירוס, שריפה, הצפה או   
אסונות טבע אחרים; או

ו. הפעלת המוצר או טיפול בו שלא על-פי התנאים לשימוש אישי או   
ביתי, או שימוש בו בתנאים שאינם תואמים למפרט המוצר.

12.  אינך רשאי להגיש תביעה על-פי כתב אחריות זה אם הפרת הפרה 
playstation.com/ יסודית את רישיון תוכנת המערכת שלך )ראה

.)legal
13.  במידה המותרת על פי החוק החל, אחריות זו הנה התרופה היחידה 
והבלעדית העומדת לרשותך בקשר לפגמים במוצר זה, וכל אחריות 

אחרת או תנאים אחרים, בין אם מפורשים ובין אם מרומזים על פי 
חוק, או באופן אחר, אינם נכללים והן Sony  ,SIEE, ספקיה, מתקני 

השירות המורשים שלה, לא ישאו באחריות לכל אובדן או נזק מיוחדים, 
משניים, עקיפים או תוצאתיים, כולל אובדן נתונים, מכל סוג שהוא.
14.  חברת SIEE אינה אחראית לכל מוצר או שירות של צד שלישי אשר 

עשוי להיות מוצע ביחד עם המוצר. 
אם מוצר זה נזקק לתיקון אשר אינו מכוסה באחריות זו, אנא פנה למרכז 

שירות לקוחות המקומי שלך לשם התייעצות. אם המדינה שלך אינה אחת 
מהמדיניות שצוינו, אנא פנה אל הקמעונאי.

אנשי קשר בקו התמיכה של שירות הלקוחות

ILמדינת ישראל 

)+972( 2-3752024 

support@il.playstation.com
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זכויות יוצרים וסימני מסחר

” ”PS5“ , “PlayStation” ו- ”PS4” הם סימנים מסחריים רשומים או  “
.Sony Interactive Entertainment Inc סימנים מסחריים של

” הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של  “SONY” ו- “
.Sony Corporation

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia 
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United 
States and other countries.

כל שאר סימני המסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה.
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הגדרות וידאו - צעד אחר צעד

 בקר בכתובת /rd.playstation.com/psvr/zvr2 כדי להציג 
 את הגדרות הווידאו - צעד אחר צעד. ניתן גם לגשת למידע 

זה באמצעות הקוד הדו-ממדי.

מדריך להתחלה מהירה
מידע על התקנת ה-PS VR שלכם מופיע המדריך ההתחלה המהירה.

תמיכה
 האתר הרשמי לתמיכה במוצרי ®PlayStation מציג את השאלות

והתשובות העדכניות ביותר לגבי המוצר שלך.
playstation.com/help/ps4/


