Gebruiksaanwijzing
Bevat belangrijke informatie over veiligheid en gezondheid

CUH-ZVR2
7030451

Deze gebruikershandleiding bevat instructies voor het gebruik
van PlayStation®VR met een PlayStation®4-console. PS VR is ook
compatibel met de PlayStation®5-console, maar de pictogrammen
op het scherm of de namen van items kunnen anders zijn dan in
deze handleiding. De gebruiksinstructies voor PS5™ kunnen ook
verschillen afhankelijk van de gebruikte softwareversie, of het de
systeemsoftware van PS4™ of PS5 is of de apparaatsoftware
van PS VR.
Het werkelijke product kan afwijken van de illustraties in
deze handleiding.
De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.

WAARSCHUWING
Lees voordat u het product gebruikt eerst de gebruiksaanwijzing
en eventuele handleidingen voor compatibele hardware. Volg ook
de configuratie-instructies en let op de waarschuwingen. Bewaar
deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Gebruik door kinderen
De VR-headset is niet geschikt voor gebruik door kinderen jonger
dan 12 jaar.

Algemene gezondheidsinformatie
• Gebruik de PS VR niet als u moe, duizelig, licht in het hoofd,
misselijk, ziek, of onder invloed van alcohol of drugs bent, of als
u last hebt van evenwichtsstoornissen. Als u lijdt aan een
ernstige medische aandoening, raadpleeg dan een arts voordat
u PS VR gebruikt.
• Sommige mensen kunnen last krijgen van misselijkheid,
verwardheid, wazig zien of andere ongemakken. Mocht dit het
geval zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik en zet de
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VR-headset af. Als u ongemakken ervaart na gebruik, rust dan
even en begin geen activiteiten die onberispelijk zicht, evenwicht
of coördinatie vereisen, totdat de symptomen zijn verdwenen.
• STOP ONMIDDELLIJK MET HET GEBRUIK en raadpleeg uw arts
voordat u verdergaat met spelen als u of uw kind een van de
volgende problemen of klachten krijgt: duizeligheid, wazig zien,
samentrekking van ogen of spieren, verlies van bewustzijn,
verwardheid, verschijnselen die wijzen op een beroerte, of
andere ongecontroleerde bewegingen of spiertrekkingen.
SPEEL ALLEEN VERDER ALS UW ARTS DIT GOEDKEURT.
• Het kan enige tijd duren voordat u gewend bent aan de
ervaringen van virtual reality. We raden u aan om het product in
het begin voor korte periodes te gebruiken.

Aanvallen door lichtprikkels (lichtflitsgevoelige
epilepsie)
Als u een epileptische aandoening hebt of eerder aanvallen hebt
gehad, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt.
Sommige personen zijn gevoelig voor knipperend of flikkerend
licht of geometrische vormen en patronen, en kunnen een
niet-gedetecteerde epileptische aandoening hebben die
epileptische aanvallen veroorzaakt tijdens het spelen van
videogames of het bekijken van videocontent.
STOP ONMIDDELLIJK MET HET GEBRUIK en raadpleeg uw arts als
u last krijgt van een van de volgende gezondheidsproblemen of
symptomen wanneer u wordt blootgesteld aan knipperend of
flikkerend licht of andere lichtprikkels tijdens het spelen van
videogames of het bekijken van videocontent: oogpijn,
veranderingen in het gezichtsvermogen, migraine,
spiertrekkingen, stuiptrekkingen of andere onvrijwillige
bewegingen, black-outs, verlies van bewustzijn, verwarring of
desoriëntatie.

In aanvulling op het bovenstaande, STOP OOK ONMIDDELLIJK
MET HET GEBRUIK als u last krijgt van een van de volgende
symptomen: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid,
symptomen van bewegingsziekte, of ongemak of pijn in
lichaamsdelen zoals ogen, oren, handen, armen of voeten tijdens
het spelen. Roep medische hulp in als de symptomen
aanhouden.

Omgeving en voorbereiding op het spelen
• Het dragen van de VR-headset beperkt uw zicht op de
werkelijke omgeving. De VR-headset signaleert geen obstakels.
Controleer voor gebruik de omgeving en verwijder obstakels uit
een gebied groter dan de speelruimte. Zie de sectie “Over de
speelruimte” in de Snelstartgids voor meer informatie over het
voorbereiden van de speelruimte. Zorg ervoor dat u niet in de
buurt van muren, trappen, meubels en andere obstakels komt
waar u tegenaan kunt botsen of waarover u kunt struikelen.
• Neem maatregelen om te voorkomen dat huisdieren, personen
of andere obstakels tijdens het gebruik een gebied
binnenkomen dat groter is dan de speelruimte.
• Blijf in het midden van de speelruimte en loop niet rond tijdens
het dragen van de VR-headset. Blijf zo mogelijk zitten en
vermijd buitensporige of overmatige bewegingen van hoofd,
ledematen of lichaam tijdens het dragen van de VR-headset.
Als het voor een applicatie nodig is om te staan terwijl u de
VR-headset draagt, volg dan de instructies van de applicatie
zorgvuldig op.
• Controleer voordat u gaat spelen of de kabel van de VRheadset niet om uw lichaam of ledematen is gewikkeld en
controleer dit regelmatig tijdens het spelen.
• Gebruik het product niet op een plaats waar trillingen of andere
onstabiele omstandigheden kunnen voorkomen.

Pauzeren
• Over het algemeen raden we u aan om 15 minuten pauze per
uur spelen te nemen. Bij het bekijken van virtual reality kan de
lengte en de frequentie van de noodzakelijke pauzes echter
van persoon tot persoon verschillen — neem pauzes die lang
genoeg zijn om eventueel ongemak te laten verdwijnen.
• Gebruik het product niet wanneer u moe bent of slaap
nodig hebt.
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Gebruik van headsets of hoofdtelefoons
Als u de headset of koptelefoon op hoog volume gebruikt, kan er
permanente gehoorbeschadiging optreden. Stel het volume op
een veilig niveau in. Hoewel steeds harder geluid na verloop van
tijd normaal kan klinken, kan dit nog steeds schadelijk zijn voor uw
gehoor. Als u gedempte klanken of gesuis in uw oren hoort of enig
ongemak in uw oren voelt, stop dan met luisteren en laat uw
gehoor controleren. Hoe harder het volume, hoe sneller uw
gehoor beschadigd kan raken.

Apparaatsoftware
De apparaatsoftware van PS VR wordt onder licentie aan u
verstrekt krachtens de voorwaarden van een afzonderlijke
licentieovereenkomst voor eindgebruikers. Ga voor details naar
doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/
Comaf verhuur van dit product is verboden.
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Naleving

Dit materiaal is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn
gesteld in de EMC-richtlijn.
Gebruik uitsluitend de kabel die met het product is meegeleverd
en geen andere kabel langer dan 3 meter.
Dit product is geproduceerd door of namens Sony Interactive
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japan.
Geïmporteerd naar Europa en gedistribueerd door Sony
Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough
Street, London, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.
De erkende vertegenwoordiger voor de uitgifte en het beheer van
conformiteitsverklaringen is Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.

Ecodesign-product
Ga voor meer informatie, die is gebaseerd op de EU Ecodesignvereisten volgens EU-wetgeving No 2019/1782, naar de volgende
url: playstation.com/Ecodesign
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Het product weggooien

Als je dit symbool ziet op onze elektrische producten of
verpakkingen, betekent dit dat je het product niet bij het huisafval
mag gooien in de EU, Turkije of andere landen waar alternatieve
afvalverzamelmogelijkheden worden aangeboden. Om te zorgen
dat je afval juist wordt verwerkt, moet je het bij de juiste faciliteit
afleveren, zoals staat beschreven in de wetten of regelementen.
Elektrische producten kunnen ook gratis worden teruggebracht bij
winkeliers als je een nieuw product van hetzelfde type koopt. In
EU-landen kunnen grotere winkeliers klein elektronisch afval gratis
voor je laten verwerken. Vraag je plaatselijke winkelier of deze
service beschikbaar is voor de producten die je weg wilt gooien.
Hiermee help je om de natuurlijke grondstoffen te behouden en
help je mee om het milieu te beschermen door juiste behandeling
en verwerking van elektrisch afval.

Inhoudsopgave
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Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Dit product is ontworpen met de grootste zorg voor veiligheid. Elk
elektrisch apparaat kan echter, indien onjuist gebruikt, brand,
elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken. Volg deze
richtlijnen om ongevallen te voorkomen.
Neem alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies
in acht. Als er informatie in deze handleiding staat die niet
duidelijk is voor u, neemt u contact op met de desbetreffende
PlayStation®-klantenservice. Het nummer vindt u in het
garantieboekje.

Gebruik van het netsnoer
• Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen en
stofophopingen rond de voedingsstekker of het stopcontact.
• Stop het gebruik, haal het netsnoer uit het stopcontact en
koppel alle andere kabels onmiddellijk los als het product op
een abnormale manier functioneert, ongebruikelijke geluiden
of geuren produceert of te heet wordt om aan te raken.
• Zorg dat u eenvoudig toegang hebt tot het stopcontact dat u
voor het product gebruikt voor het geval u het product moet
loskoppelen.

Letsel bij kleine kinderen
Houd dit product buiten het bereik van kleine kinderen. Kleine
kinderen kunnen kleine onderdelen inslikken, kunnen aan de
kabels trekken, waardoor de processoreenheid of de VR-headset
kan vallen, of kunnen verstrikt raken in de kabels,
wat letsel, een ongeval of een defect kan veroorzaken.

Gebruik en bediening
• Gebruik de VR-headset, stereohoofdtelefoon of stereoheadset
(afzonderlijk verkrijgbaar) niet als ze uw huid irriteren. Als de
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•
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headset of hoofdtelefoon uw huid irriteert, stop dan
onmiddellijk met het gebruik ervan. Als de klachten niet
afnemen, zelfs na de beëindiging van het gebruik, dient u een
arts te raadplegen.
Ontkoppel de kabel van de VR-headset niet voordat de
volglichten (
“Namen van de onderdelen”) uit zijn. Afzetten
of loskoppelen terwijl de lichten nog branden, kan storing
veroorzaken.
Slinger de VR-headset of de AC-adapter nooit rond aan de kabels.
Zet geen voorwerpen op het product, gooi niet met het
product, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan harde
schokken.
Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan fysieke
schokken.
Plaats geen zware voorwerpen op het product.
Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen op om te
voorkomen dat de buitenkant van het product beschadigd
raakt of verkleurt.
ˋˋ Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaliën
op het product.
ˋˋ Zorg ervoor dat het product niet langdurig contact komt met
rubber of vinyl.

Volumeniveau
Doe het volgende om uw gehoor te beschermen:
• Zet uw headset of hoofdtelefoon zo min mogelijk op een hoog
volume.
• Zet het volume niet hoger vanwege een lawaaierige omgeving.
• Zet het volume lager als u mensen vlakbij niet goed kunt
verstaan.

Brandwonden bij lage temperaturen
Vermijd langdurig lichamelijk contact met de processoreenheid,

AC-adapter of lucht uit de ventilatiesleuven wanneer het product
is ingeschakeld. Langdurig contact kan leiden tot verbranding bij
lage temperatuur*.
* Verbranding bij lage temperatuur treedt op wanneer de huid
gedurende een langere periode in aanraking komt met
voorwerpen van relatief lage temperaturen (40 °C of meer).

Statische schok
Wanneer u een headset of hoofdtelefoon gebruikt in omgevingen
met zeer droge lucht, voelt u mogelijk soms een kleine (statische)
schok bij uw oren. Dit is het gevolg van statische elektriciteit die
wordt opgebouwd in het lichaam. Er is geen probleem met uw
headset of hoofdtelefoon.

Vloeistof, stof, rook en stoom
• Controleer vóór het aansluiten of de aansluitingen vrij zijn van
stof en kleine deeltjes.
• Laat geen vloeistof noch kleine voorwerpen in het toestel
vallen.
• Raak tijdens onweer het netsnoer, de AC-adapter en
processoreenheid niet aan.
• Raak het toestel niet aan met natte handen.
• Stel het product niet bloot aan stof, rook of stoom. Stof of ander
materiaal kan leiden tot brand of elektrische schokken.

Het product weggooien
Het product en de onderdelen zijn gemaakt van metaal en
kunststof. Bij het weggooien van het product dient u de
plaatselijke regelgeving te volgen voor de correcte manier om
deze materialen weg te gooien.

Gebruik door kinderen
De VR-headset is niet geschikt voor gebruik door kinderen jonger
dan 12 jaar.

Het dragen van de VR-headset
• Het is belangrijk dat u de VR-headset goed op uw hoofd zet
tijdens het gebruik.
ˋˋ Voor instructies voor het dragen van de headset, gaat u naar
het functiescherm van de PS4-console en selecteert u
(Instellingen) > [Apparaten] > [PlayStation VR].
ˋˋ Draai de draaiknop niet te strak aan (
pagina 10).
ˋˋ Je kunt een VR-headset over je bril heen dragen, maar let
goed op dat je bril niet de lenzen van de VR-headset
aanraakt. Zorg ervoor dat je bril goed zit zodat hij niet kan
bewegen terwijl je speelt, en wees voorzichtig bij het
aanpassen van het vizier en de hoofdband (
pagina 10).
Trek of duw het vizier niet te ver. Als je bril de lenzen van de
VR-headset raakt, kunnen je bril, de lenzen van de
VR-headset, of allebei, beschadigd raken.
• Controleer regelmatig de pasvorm van de VR-headset om
ervoor te zorgen dat deze op de juiste manier wordt gedragen.
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Scherm van de VR-headset
• Stel de lenzen (
pagina 10) van de VR-headset niet bloot aan
direct zonlicht of fel licht. Hierdoor kan het scherm van de
VR-headset beschadigd raken en kan er een storing ontstaan.
• Zorg ervoor dat zich niets voor de draagsensor van de
VR-headset bevindt (
pagina 10). Als de draagsensor wordt
geblokkeerd, wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld,
zelfs niet als u de headset afzet. Als een beeld gedurende een
langere periode op het scherm wordt weergegeven, kan dit
worden ingebrand en er kan permanent een vervaagd beeld
achterblijven op het scherm.
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• Zwarte (donkere) pixels en voortdurend verlichte pixels kunnen
op bepaalde plekken op het scherm worden weergegeven.
Deze plekken zijn een normale verschijning op schermen en
zijn geen teken van een systeemstoring. Schermen worden
gemaakt met zeer nauwkeurige technologie. Een zeer klein
aantal donkere pixels of continu verlichte pixels kunnen echter
voorkomen, evenals onregelmatigheden in kleur of helderheid
op het scherm.

Haal het product of de accessoires nooit uit elkaar en
voer er geen aanpassingen aan uit
Gebruik het product en de accessoires volgens de instructies in
deze handleiding. Het is verboden het product of de analyse en
het gebruik van de schakelingen te analyseren of te wijzigen.
Als u het product uit elkaar haalt, vervalt de garantie. Daarnaast
bestaat er een risico op brand, elektrische schokken of defecten
als het product uit elkaar wordt gehaald of er aanpassingen aan
worden gedaan.

Condensvorming
Als de PS VR rechtstreeks van een koude naar een warme ruimte
wordt gebracht, kan vocht condenseren in de VR-headset en de
processoreenheid. Als dit gebeurt, is het mogelijk dat het product
niet naar behoren werkt. Schakel in dat geval de VR-headset uit en
haal het netsnoer uit het stopcontact. Gebruik het product niet
totdat het vocht is verdampt (dit kan enkele uren duren). Als het
product nog steeds niet goed werkt, bezoek dan onze website
(
achterkant).

Ongebruikelijke of trage werking
Houd de (activerings)-toets (
pagina 11) op de VR-headset van
de VR-headset minstens 7 seconden ingedrukt om het apparaat
geforceerd uit te schakelen en schakel de headset opnieuw in. Als
de fout zich blijft voordoen, start u de PS4-console opnieuw op.
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Melding van hoge temperatuur
• Als de interne temperatuur van de processoreenheid te hoog
wordt, wordt er een melding weergegeven. Schakel in dit geval
de PS4-console uit en gebruik deze een poosje niet. Nadat de
processoreenheid is afgekoeld, verplaatst u de console naar
een plaats met goede ventilatie en kunt u het weer gebruiken.
• Blokkeer de ventilatiesleuven van de processoreenheid niet en
gebruik het product niet in een gesloten kast of andere
plaatsen waar warmte worden opgebouwd.

AC-adapter en netsnoer gebruiken
• Gebruik een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt, zodat u
het netsnoer snel uit het stopcontact kunt trekken als dat nodig
is. Stop het gebruik, haal het netsnoer uit het stopcontact en
koppel alle andere kabels onmiddellijk los als het product op
een abnormale manier functioneert, ongebruikelijke geluiden
of geuren produceert of te heet wordt om aan te raken.
• Haal het netsnoer uit het stopcontact als de statusindicator op
de processoreenheid rood is. Wanneer u het snoer uit het
stopcontact haalt terwijl de indicator wit is of rood knippert, kan
dit een storing veroorzaken.
• Gebruik geen andere AC-adapter of ander netsnoer dan die
welke met het product zijn meegeleverd. De meegeleverde
AC-adapter en het netsnoer zijn exclusief ontworpen voor
gebruik met dit product. Ze kunnen niet worden gebruikt in
combinatie met andere producten. Bovendien kunnen andere
AC-adapters of netsnoeren niet worden gebruikt in combinatie
met dit product. Het niet opvolgen van deze voorschriften kan
ertoe leiden dat het product oververhit raakt en kan leiden tot
brand of elektrische schokken.
ˋˋ Sluit het netsnoer voor het product niet op het stopcontact
aan voordat u de HDMI™-kabels hebt aangesloten.

ˋˋ Raak de stekker van het netsnoer nooit met natte
handen aan.
ˋˋ Maak geen gebruik van de AC-adapter als deze is bedekt
met een doekje — dit kan leiden tot oververhitting, waardoor
brand of storingen kunnen ontstaan.
ˋˋ Haal het netsnoer uit het stopcontact alvorens het product
te reinigen of wanneer u van plan bent het product
gedurende een langere periode niet te gebruiken.
ˋˋ Sluit het netsnoer nooit aan op een transformator of omzetter.

Bewaaromstandigheden
• Stel het product of de accessoires niet bloot aan hoge
temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht tijdens
gebruik, transport of opslag.Stel het systeem of de accessoires
niet bloot aan hoge temperaturen, een hoge vochtigheidsgraad
of direct zonlicht.
• Verwarm het product niet met keuken- of
verwarmingsapparatuur, zoals een droger. Dit kan leiden tot
brand, letsel of storing.
• Plaats het product of de accessoires niet op oppervlakken die
wankel of gekanteld zijn, of onderhevig zijn aan trillingen.

PS VR gebruiken
• Als u PS VR met uw PS4-console en PlayStation®Camera
gebruikt, biedt hij u de sensatie van virtual reality. U kunt
directer communiceren met games omdat de camera de
positie, hoek en beweging van de VR-headset registreert.
• Vergeet niet om altijd de systeemsoftware van uw PS4 en uw
PS VR-apparaat bij te werken naar de meest recente versie.
• Zorg dat u de VR-headset met de meegeleverde CUH-ZVR2processoreenheid verbindt. De headset werkt niet als hij
verbonden is met een a CUH-ZVR1-processoreenheid.
• Gebruik de PlayStation Camera-adapter om uw PlayStation

Camera voor PS4 met uw PS5-console te gebruiken. Verbind de
adapter met de camera en de USB Type-A-aansluiting aan de
achterkant van uw PS5-console.

Uw positie tijdens het gebruik van de VR-headset
Blijf zo veel mogelijk zitten. Voor applicaties waarbij u moet staan,
dient u de bijbehorende instructies zorgvuldig op te volgen.

Instellingen van PS VR
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Om de instellingen van PS VR te configureren, gaat u naar het
functiescherm van de PS4-console en selecteert u
(Instellingen)
> [Apparaten] > [PlayStation VR].

Opmerkingen
ˎˎ Deze instellingen zijn alleen beschikbaar als PS VR is aangesloten
op de PS4-console.

ˎˎ U kunt enkele instellingen ook configureren in het snelmenu dat
verschijnt wanneer u de
houdt.

(PS)-knop op de controller ingedrukt

ˎˎ Voor meer informatie over het instellen van uw PS VR kunt u de

gebruikershandleiding voor de PS4-console raadplegen. Selecteer
(Instellingen) >
(Gebruikershandleiding/ Nuttige
informatie) >
(Gebruikershandleiding) uit het functiescherm.

Ouderlijk toezicht
De PS4-console bevat instellingen die ouders of verzorgers
kunnen configureren als dit nodig is om het gebruik van dit
product door kinderen te beperken. Ga naar het functiescherm
van de PS4-console en selecteer
(Instellingen) > [Ouderlijk
toezicht/Familiebeheer] om de instellingen voor elk kind te
configureren.
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Namen van de onderdelen
VR-headset
Voorzijde
A B

Achterzijde
C

D

A

E
F

B

C

G

G

A )	Volglichten (voorkant)
Blauwe lampjes achter:
Ingeschakeld
Blauwe lampjes voor en achter: VR-modus
Lampjes voor en achter uit:
Uitgeschakeld
B ) Verstelknop voor vizier
C ) Ondersteuning voor voorhoofd
D ) Ondersteuning voor achterhoofd
E ) HDMI-stekker
F ) AUX-stekker
G ) Vizier
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A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Hoofdband
Draagsensor
Lenzen
Draaiknop
Release-knop voor hoofdband
Volglichten (achter)
Houder voor oorgedeelte

D E

F

Onderkant
A
B

G
C
D
E
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H
I

F

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Stereohoofdtelefoonaansluiting
Montagegat voor hoofdtelefoonbevestiging
(activerings)-toets
Lichtafscherming
Microfoon
Volglichten (voorkant)

G ) + volume-toets
H)
(microfoon mute)-toets
I ) - volume-toets
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Processoreenheid
Voorzijde
A

B

C

A

B

A ) Statusindicator
Wit: ingeschakeld
Rood: rustmodus

A ) HDMI TV-aansluiting

B ) AUX-aansluiting

D ) DC IN 12V-aansluiting

C ) HDMI-uitgangsaansluiting
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Achterzijde

B ) HDMI PS4-aansluiting
C)

(USB)-aansluiting

E ) Ventilatiesleuf

C

D

E

Stereohoofdtelefoon

Vervanging van de siliconen hulzen
De stereohoofdtelefoon wordt geleverd met siliconen hulzen in
maat M. Vervang de siliconen hulzen door siliconen hulzen in maat
S of L voor een betere pasvorm. Om ze te vervangen, draait u de
siliconen hulzen en trekt ze uit de hoofdtelefoon.

A
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Opmerking
B

C

Bevestig de siliconen hulzen stevig om te voorkomen dat ze
onbedoeld losraken tijdens het gebruik.

Verzorging en reiniging
A ) Siliconen huls
B ) Stekker van stereohoofdtelefoon
C ) Klemmetje

Volg de onderstaande instructies voor het schoonmaken en
onderhouden van uw product.
• Om veiligheidsredenen dient u het netsnoer uit het stopcontact
te halen en alle andere kabels los te koppelen voordat u het
apparaat gaat schoonmaken.
• Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaliën om de
buitenkant te reinigen.
• Gebruik geen chemisch behandelde reinigingsdoek om het
product schoon te vegen.
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Processoreenheid (buitenkant), VR-headset (buitenkant),
de ondersteuningen en de stekkers
Als deze vuil zijn, reinigt u ze met een zachte, droge doek.

Opmerking
Als de aansluitingen op de processoreenheid, het netsnoer of andere
onderdelen vuil zijn, worden de signalen mogelijk niet naar behoren
verzonden of ontvangen. U kunt ook ruis of onderbrekingen in het
geluid horen als de aansluitingen op de hoofdtelefoon of de headset
vuil zijn.

Lichtafscherming

Lenzen

VR-headset

Veeg de lenzen alleen met een zachte, droge doek schoon die
speciaal is gemaakt voor het reinigen van lenzen. Gebruik geen
papierproducten, zoals keukenpapier, of doekjes die niet specifiek
zijn bedoeld voor lenzen.

Opmerking
Langdurig contact met water of stof kan leiden tot beschadiging van
de lenzen en kan de levensduur verkorten.

Lichtafscherming
Verwijder de lichtafscherming van de VR-headset en reinig deze
met water. Droog de lichtafscherming goed af met een zachte
doek voordat u deze weer aan de headset bevestigt. Bevestig de
lichtafscherming weer aan de headset door de nopjes op de
afscherming in de 13 openingen op de VR-headset te drukken.

14

Ventilatiesleuven
Verwijder stof uit de ventilatiesleuven met een stofzuiger of een
gelijksoortig product.

Siliconen hulzen
Verwijder de siliconen hulzen van de stereohoofdtelefoon en
reinig ze met de hand met een mild schoonmaakmiddel. Droog ze
goed af met een zachte doek, voordat u ze weer aan de
hoofdtelefoon bevestigt. Meer informatie over het verwijderen van
de siliconen hulzen vindt u in het gedeelte ‘Vervanging van de
siliconen hulzen’ (
pagina 13).

Technische gegevens
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Functionele beschrijvingen en illustraties in dit document kunnen
afwijken van uw PS4 systeemsoftware en/of PS VRapparaatsoftware, afhankelijk van de versie die u gebruikt.

VR-headset
1920 × RGB × 1080
(960 × RGB × 1080 per oog)

Sensor

Zesassig bewegingsgevoelig systeem
(drieassige gyroscoop, drieassige
acceleratiemeter)

Aansluiting

Stereohoofdtelefoonaansluiting

Externe afmetingen

Ong. 187 × 185 × 277 mm
(breedte x hoogte x diepte /
uitstekende onderdelen niet
inbegrepen / bij kortste lengte van
de hoofdband)

Gewicht

Ong. 600 g (exclusief kabels)

Werkingstemperatuur

5 °C tot 35 °C

Processoreenheid

Maximaal nominaal
vermogen

12 V

Externe afmetingen

Ong. 150 × 39 × 114 mm
(breedte × hoogte × diepte /
uitstekende onderdelen niet
inbegrepen)

Gewicht

Ong. 300 g

Werkingstemperatuur

5 °C tot 35 °C

1,7 A

NL

*Gebruik de meegeleverde HDMI-kabel.

Scherm

Ingang/uitgang

Vermogen

HDMI TV-aansluiting
HDMI PS4-aansluiting
(USB)-aansluiting
HDMI-uitgangsaansluiting*
AUX-aansluiting
Ong. 20 W

AC-adapter
Invoer

100-240 V
50/60 Hz

1A

Opbrengst

12,0 V

Externe afmetingen

Ong. 108 × 46 × 30 mm
(breedte × hoogte × diepte /
uitstekende onderdelen niet
inbegrepen)

Gewicht

Ong. 146 g

3,0 A

PlayStation Camera-adapter (voor PS5) (CFI-ZAA1)
Aansluitingen

AUX-aansluiting
USB Type-A-aansluiting
(SuperSpeed USB 5 Gbps)

Invoerstroomspanning

5V

Externe afmetingen

Ong. 87 x 17 x 25 mm
(breedte × hoogte × diepte /
exclusief kabel)

Gewicht

Ong. 38 g

Werkingstemperatuur

5 °C tot 35 °C

500 mA
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Ondersteunde video-ingangssignalen
Voor meer informatie over ondersteunde videoingangssignalen, gaat u naar rd.playstation.com/psvr/zvr2/.
U kunt deze informatie ook bekijken met behulp van de
2D-code.
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Copyright en handelsmerken
“ ” en “PlayStation”, “PS5“ en “PS4” zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van Sony Interactive
Entertainment Inc.
“SONY” en “
” zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van 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.

NL

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun
respectieve eigenaars.
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Stapsgewijze installatievideo
Ga naar rd.playstation.com/psvr/zvr2 om een stapsgewijze
installatievideo te bekijken. U kunt de video ook bekijken met
behulp van de 2D-code.

Snelstartgids
In de bijgesloten Snelstartgids wordt uitgelegd hoe je je PS VR in
gebruik dient te nemen.

Ondersteuning
De officiële site voor ondersteuning van PlayStation®-producten
bevat de meest recente vragen en antwoorden over uw product.
playstation.com/help/ps4/
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