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Ας ξεκινήσουμε
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Συνδέστε τη βάση.
Η βάση πρέπει να συνδεθεί στην κονσόλα σε κάθε
περίπτωση, είτε την τοποθετήσετε σε κατακόρυφη
είτε σε οριζόντια θέση.
Τοποθετήστε την κονσόλα σε επίπεδη επιφάνεια
όταν συνδέετε τη βάση.

1 Τοποθετήστε την κονσόλα με την πίσω πλευρά

γυρισμένη προς τα επάνω και αφαιρέστε το κάλυμμα
των υποδοχών των βιδών.

Θα πρέπει να ρυθμίσετε τη βάση ανάλογα με τη
θέση της κονσόλας. Περιστρέψτε το επάνω και
το κάτω μέρος της βάσης με αντίστροφη φορά.
Συνεχίστε να περιστρέφετε τα δύο μέρη μέχρι
να ακουστεί ένα «κλικ».

2 Συνδέστε το κάλυμμα των υποδοχών των βιδών

στο κάτω μέρος της βάσης.

3 Αφαιρέστε τη βίδα από το κάτω μέρος της βάσης.

Για τοποθέτηση σε κατακόρυφη θέση
Με τη βάση συνδεδεμένη

Βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο
βρίσκεται στην κατάλληλη θέση,
όπως απεικονίζεται παρακάτω,
προτού συνδέσετε τη βάση
στην κονσόλα.
Άγκιστρο

2

Κάτω
μέρος
βάσης
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3

4 Προσαρτήστε τη βάση και ασφαλίστε την, σφίγγοντας

τη βίδα με το χέρι σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
ένα κέρμα για να σφίξετε περισσότερο τη βίδα.

Ας ξεκινήσουμε

2 Συνδέστε το καλώδιο HDMI και το

καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος.

Για τοποθέτηση σε οριζόντια θέση
Βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο
βρίσκεται στην κατάλληλη θέση,
όπως απεικονίζεται παρακάτω,
προτού συνδέσετε τη βάση στην
κονσόλα.
Με τη βάση συνδεδεμένη

Άγκιστρο
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Χρησιμοποιήστε τα καλώδια που περιλαμβάνονται
στη συσκευασία.
Κάντε όλες τις συνδέσεις πριν συνδέσετε το καλώδιο
εναλλασσόμενου ρεύματος σε μια παροχή ρεύματος.
Πίσω όψη
Θύρα HDMI OUT

Θύρα HDMI IN

1 Τοποθετήστε την κονσόλα με την πίσω πλευρά

γυρισμένη προς τα επάνω. Ευθυγραμμίστε τη βάση
με το τμήμα της κονσόλας που υποδεικνύεται και
πιέστε τη βάση σταθερά προς τα μέσα.

Καλώδιο HDMI™

Προς την παροχή
ρεύματος
Υποδοχή
AC ΙΝ

Καλώδιο
εναλλασσόμενου
ρεύματος

3

Ας ξεκινήσουμε
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Συνδέστε το καλώδιο LAN.
Για ενσύρματη σύνδεση στο Internet,
χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο LAN
(δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
Αν πρόκειται να συνδεθείτε μέσω Wi-Fi®,
μην συνδέσετε καλώδιο LAN και προχωρήστε
στο επόμενο βήμα.
Πίσω όψη

νεργοποιήστε την κονσόλα
5 ΕPlayStation®5
πατώντας το κουμπί

.

Η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει με μπλε χρώμα
και έπειτα ανάβει με λευκό χρώμα.
Μπροστινή όψη

Ένδειξη
λειτουργίας

Θύρα LAN
Κουμπί

4 Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας

και επιλέξτε HDMI ως πηγή εισόδου.
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Αν αφήσετε την κονσόλα σε αδράνεια για 60 δευτερόλεπτα
αφού την ενεργοποιήσετε, θα ενεργοποιηθεί ο αναγνώστης
οθόνης. Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ακούσετε μια
φωνή να διαβάζει το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη,
για να κάνετε αυτό που θέλετε.
Ο αναγνώστης οθόνης είναι διαθέσιμος μόνο σε συγκεκριμένες
γλώσσες.

Ας ξεκινήσουμε
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6 Συνδέστε το ασύρματο χειριστήριο
στην κονσόλα με ένα καλώδιο USB
και πατήστε το κουμπί .

Μπροστινή όψη

Θύρα USB

Καλώδιο USB

Κουμπί

EL

Σχεδόν τελειώσατε! Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για
να κάνετε τις εξής ενέργειες:

Για να κάνετε σύζευξη του χειριστηρίου σας, συνδέστε
το με ένα καλώδιο USB στη θύρα USB της κονσόλας.
Όταν πατήσετε το κουμπί .

Θύρα USB Type-A

Προσαρμόστε το όπως θέλετε.

(PS)

•	Ρυθμίστε την κονσόλα σας
Επιλέξτε γλώσσα, ρυθμίστε τη σύνδεση στο Internet και
διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας όταν η κονσόλα
είναι εκτός λειτουργίας, είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία αδράνειας. Δείτε επίσης
την ενότητα «Θέστε την κονσόλα σε λειτουργία αδράνειας»
(σελίδα 12).

•	Ρυθμίστε τον λογαριασμό σας
Δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό ή συνδεθείτε με έναν
υπάρχοντα λογαριασμό, όπως αυτόν που δημιουργήσατε
σε μια κονσόλα PlayStation®4. Δείτε επίσης την ενότητα «Για
χρήστες PS4» (σελίδα 6).
• Κατεβάστε το περιεχόμενό σας
Κατεβάστε τα παιχνίδια PS5™ και τις εφαρμογές
πολυμέσων που έχετε αγοράσει. Αν έχετε κονσόλα PS4™,
μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα στην κονσόλα PS5.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας
το μήνυμα Καλωσορίσατε στο PlayStation 5.
Πρόκειται να χρησιμοποιήσει την κονσόλα PS5 κάποιο παιδί;
Διαβάστε επίσης την ενότητα «Γονικός έλεγχος» (σελίδα 6).
• Οι επιλογές ρύθμισης που εμφανίζονται είναι προσαρμοσμένες
στις ανάγκες σας, ανάλογα με διάφορες πληροφορίες, όπως το
περιβάλλον δικτύου σας και ο λογαριασμός στον οποίο έχετε
συνδεθεί.
• Μπορείτε να επιστρέψετε και να αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση,
επιλέγοντας Ρυθμίσεις στην οθόνη αρχικής σελίδας.

5

Για χρήστες PS4

Γονικός έλεγχος

Παίξτε ορισμένα παιχνίδια PS4 στην
κονσόλα PS5

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις της κονσόλας
PS5 σας, σε περίπτωση που υπάρχουν παιδιά που τη
χρησιμοποιούν. Οι ρυθμίσεις γονικού ελέγχου σάς
επιτρέπουν να θέσετε περιορισμούς στα παιχνίδια που
μπορούν να παίξουν τα παιδιά, στην ώρα και τη διάρκεια
παιχνιδιού, στις δυνατότητες συνομιλίας και πολλά άλλα.

Απολαύστε υποστηριζόμενα παιχνίδια PS4* στην κονσόλα PS5.
* Ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην κονσόλα PS4
ενδέχεται να απουσιάζουν όταν παίζετε το παιχνίδι σε κονσόλα PS5.
Πρέπει να κάνετε ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού
συστήματος. Απαιτείται σύνδεση Internet.

Μεταφορά δεδομένων από κονσόλα PS4
σε κονσόλα PS5
Συνδέστε την κονσόλα PS4 και την κονσόλα PS5 στο ίδιο
δίκτυο για να μεταφέρετε δεδομένα, όπως δεδομένα
αποθήκευσης παιχνιδιού, πληροφορίες χρήστη και
περιεχόμενο που είχατε κατεβάσει.
Εάν χρησιμοποιούσατε εκτεταμένο
χώρο αποθήκευσης USB στην
κονσόλα PS4 σας, μπορείτε να
συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε
και στην κονσόλα PS5 σας. Απλά
συνδέστε τoν.

Χρησιμοποιήστε τον ίδιο λογαριασμό που
δημιουργήσατε σε κονσόλα PS4
Δεν είναι απαραίτητο να
δημιουργήσετε νέο λογαριασμό για
την κονσόλα PS5. Συνδεθείτε με τον
υπάρχοντα λογαριασμό σας στην
κονσόλα PS5 και θα μεταφερθούν
στη νέα σας κονσόλα το ιστορικό
παιχνιδιών, τα τρόπαια, το προφίλ
και οι συνομιλίες με τους φίλους σας.

6

Κάθε ενήλικας ( ) και κάθε παιδί ( ) θα πρέπει να έχει
τους δικούς τους, ξεχωριστούς λογαριασμούς. Όταν
δημιουργείτε λογαριασμό για παιδί, αυτός ο λογαριασμός
θα συνδέεται αυτομάτως με τον δικό σας λογαριασμό
και θα γίνετε μέλη της ίδιας οικογένειας. Μπορείτε να
επιλέξετε ρυθμίσεις γονικού ελέγχου μόνο για τα παιδιά
που ανήκουν στην οικογένειά σας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην κονσόλα PS5 έναν υπάρχοντα
λογαριασμό, όπως αυτόν που δημιουργήσατε σε μια κονσόλα PS4.
Όλες οι ρυθμίσεις οικογενειακού και γονικού ελέγχου
θα μεταφερθούν στην κονσόλα PS5.

Γονικός έλεγχος

Δημιουργία λογαριασμού για παιδί

Εικονίδια καταλληλότητας παιχνιδιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό παιδιού,
επιλέγοντας παράλληλα τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου.
(PS) για να ανοίξετε το Κέντρο
Πατήστε το κουμπί
ελέγχου. Επιλέξτε την εικόνα προφίλ σας και στη συνέχεια
Αλλαγή χρήστη. Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό,
επιλέξτε Προσθήκη χρήστη στην οθόνη επιλογής χρήστη.

Κάθε παιχνίδι έχει ένα εικονίδιο καταλληλότητας
παιχνιδιού που σας βοηθά να αποφασίσετε αν είναι
κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού σας.

Ελέγξτε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου
Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τις ρυθμίσεις γονικού
ελέγχου του παιδιού σας. Για να τις ελέγξετε ή να τις
ενημερώσετε, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Οικογενειακοί
και γονικοί έλεγχοι στην οθόνη αρχικής σελίδας.

EL

Ευρώπη, Αφρική και Ινδία
Ηλικία
του παίκτη

3 και
πάνω

7 και
πάνω

12 και
πάνω

16 και
πάνω

18 και
πάνω

0 και
πάνω

6 και
πάνω

12 και
πάνω

16 και
πάνω

18 και
πάνω

Ηλικιακή
διαβάθμιση
παιχνιδιών

Γερμανία
Ηλικία
του παίκτη
Ηλικιακή
διαβάθμιση
παιχνιδιών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες
γονικού ελέγχου και τη ρύθμισή της, ανατρέξτε στον Οδηγό
χρήσης (σελίδα 13).
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Τι εμφανίζεται στην οθόνη
Οθόνη αρχικής σελίδας
Από την οθόνη αρχικής σελίδας, μπορείτε να μεταβείτε σε δύο είδη περιεχομένου: παιχνίδια ή πολυμέσα.
Στην αρχική σελίδα παιχνιδιών, θα βρείτε τα παιχνίδια σας, το PlayStation™Store και άλλες εφαρμογές
που σχετίζονται με παιχνίδια.
Στην αρχική σελίδα πολυμέσων, θα βρείτε μουσική, βίντεο και άλλες εφαρμογές που δεν σχετίζονται με παιχνίδια.

Εναλλαγή οθονών αρχικών σελίδων
Εναλλαγή παιχνιδιών και πολυμέσων.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας, αναζητήστε και
επεξεργαστείτε το προφίλ σας.

Hub
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το παιχνίδι
ή την εφαρμογή που έχετε επιλέξει και
βρείτε σχετικές πληροφορίες.

• Στην κονσόλα PS5, το κουμπί

επιβεβαιώνει τις επιλογές σας.

• Για να επιστρέψετε στην οθόνη αρχικής σελίδας ενώ εκτελείται το παιχνίδι
ή η εφαρμογή σας, επιλέξτε Αρχική σελίδα
από το κέντρο ελέγχου ή πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί
(PS) στο χειριστήριό σας.
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Τι εμφανίζεται στην οθόνη

Κέντρο ελέγχου

EL

Πατήστε το κουμπί
(PS) για να ανοίξετε το κέντρο ελέγχου.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες, χωρίς να κλείσετε το παιχνίδι ή την εφαρμογή σας.

Κάρτες
Οι κάρτες δείχνουν λειτουργίες και
δραστηριότητες που σχετίζονται με τα
παιχνίδια και τις εφαρμογές σας, οι οποίες
είναι διαθέσιμες ανάλογα με αυτό που
κάνετε τη συγκεκριμένη στιγμή. Επιλέξτε
μια κάρτα για να μάθετε περισσότερα
ή μεταβείτε στην επόμενη κάρτα.

Στοιχεία ελέγχου
Επιλέξτε Αρχική σελίδα για να
επιστρέψετε στην οθόνη αρχικής σελίδας
και επιλέξτε Λειτουργία για να
απενεργοποιήσετε την κονσόλα PS5.
Εδώ μπορείτε να εκτελέσετε κι άλλες
βασικές λειτουργίες.
Αποκτήστε γρήγορη πρόσβαση
στις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις
που χρησιμοποιείτε συχνά όταν
παίζετε παιχνίδια.
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Ας παίξουμε
Παίξτε ένα παιχνίδι από δίσκο

Παίξτε ένα ψηφιακό παιχνίδι

Εισαγάγετε τον δίσκο.
Θα ξεκινήσει η αντιγραφή των δεδομένων
του παιχνιδιού. Όταν το παιχνίδι είναι έτοιμο
για να παίξετε, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση.
Επιλέξτε παιχνίδι από την αρχική σελίδα παιχνιδιών.

Μπορείτε να παίξετε ένα παιχνίδι που έχετε κατεβάσει
από το PlayStation Store .
Θα λάβετε μια ειδοποίηση όταν ολοκληρωθεί η λήψη του
παιχνιδιού και θα είναι έτοιμο για να παίξετε.
Επιλέξτε παιχνίδι από την αρχική σελίδα παιχνιδιών.

Μπροστινή όψη

Κουμπ

(εξαγωγής)

Αφαίρεση του δίσκου
Πατήστε το κουμπί
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(εξαγωγής) για να βγάλετε τον δίσκο.

• Για να αγοράσετε και να κατεβάσετε παιχνίδια, πρέπει
να συνδέσετε την κονσόλα σας στο Internet και να συνδεθείτε
στον λογαριασμό σας.
• Το PlayStation™Network και το PlayStation Store υπόκεινται
σε όρους χρήσης, καθώς και σε περιορισμούς βάσει χώρας
και γλώσσας. Οι χρήστες επιβαρύνονται με τις χρεώσεις χρήσης
του Internet. Ισχύουν χρεώσεις για συγκεκριμένο περιεχόμενο
ή/και υπηρεσίες.
Οι χρήστες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 7ο έτος της
ηλικίας τους. Για τους χρήστες κάτω των 18 ετών απαιτείται
η γονική συναίνεση. Ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον
ηλικιακοί περιορισμοί. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών
δεν είναι εγγυημένη. Ορισμένες διαδικτυακές λειτουργίες
συγκεκριμένων παιχνιδιών ενδέχεται να διακοπούν κατόπιν
εύλογης προειδοποίησης – βλ. playstation.com/gameservers.
Ισχύουν πλήρεις όροι: Όροι υπηρεσίας του PSN στη διεύθυνση
playstation.com/legal.

Χρήση του χειριστηρίου
Φόρτιση του χειριστηρίου

Χρήση πολλών χειριστηρίων

Όταν η κονσόλα PS5 είναι ενεργοποιημένη ή σε λειτουργία
αδράνειας, συνδέστε το χειριστήριό σας στην κονσόλα
με ένα καλώδιο USB. Όταν η κονσόλα είναι σε λειτουργία
αδράνειας, η φωτιζόμενη μπάρα στο χειριστήριο
αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα. Όταν η φόρτιση
ολοκληρωθεί, η φωτιζόμενη μπάρα σβήνει.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 4 χειριστήρια
(PS) για να
ταυτόχρονα. Πατήστε το κουμπί
αντιστοιχίσετε αριθμούς στα χειριστήριά σας. Οι λυχνίες
των ενδείξεων παικτών ανάβουν αντίστοιχα. Οι αριθμοί
αντιστοιχίζονται διαδοχικά από το 1 και ο αριθμός κάθε
χειριστηρίου υποδεικνύεται από τον αριθμό των φωτεινών
ενδείξεων που ανάβουν.

Για να φορτίσετε το χειριστήριο όταν η κονσόλα είναι
σε λειτουργία αδράνειας, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις
> Σύστημα > Εξοικονόμηση ενέργειας > Δυνατότητες που
διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας > Παροχή τροφοδοσίας
στις θύρες USB, και επιλέξτε οτιδήποτε άλλο εκτός
από Απενεργοποιημένο.

Σίγαση μικροφώνου
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί σίγασης, το μικρόφωνό
σας κάνει εναλλαγή μεταξύ σίγασης (κουμπί αναμμένο)
και αναίρεσης σίγασης (κουμπί σβηστό).
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σίγασης για να
γίνει σίγαση στο μικρόφωνό σας και απενεργοποιήστε
την έξοδο ήχου από τα ηχεία στο χειριστήριο και την
τηλεόρασή σας. Πατήστε το κουμπί σίγασης ξανά για
να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση.
Κουμπί σίγασης
Αναμμένο
Σβηστό

Μικρόφωνα

: 	Το μικρόφωνο είναι σε σίγαση
: 	Έχει αναιρεθεί η σίγαση στο
μικρόφωνο

Αναβοσβήνει :	Το μικρόφωνο και η έξοδος
ήχου είναι σε σίγαση

EL

Φωτιζόμενη μπάρα
Ένδειξη παίκτη

Κουμπί

(PS)

• Θα πρέπει να κάνετε σύζευξη του χειριστηρίου όταν
το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά (σελίδα 5).
• Όταν παίζετε παιχνίδια του PS4, η φωτιζόμενη μπάρα
του χειριστηρίου σας ανάβει μπλε, κόκκινη, πράσινη ή ροζ,
ανάλογα με τη σειρά που συνδέθηκε κάθε χειριστήριο.
Αυτό δεν σχετίζεται με την ένδειξη παίκτη.

Ενεργοποιήστε την κονσόλα PS5 από
το χειριστήριο
Πατήστε το κουμπί
(PS) σε ένα χειριστήριο που έχει
συζευχθεί με την κονσόλα για να ενεργοποιήσετε την
κονσόλα PS5.
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Απενεργοποίηση
Προσοχή
Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από
την παροχή ρεύματος, μόνο όταν η ένδειξη λειτουργίας είναι
απενεργοποιημένη. Αν αποσυνδέσετε το καλώδιο ενώ η ένδειξη
λειτουργίας είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει, υπάρχει κίνδυνος
απώλειας ή καταστροφής δεδομένων, ενώ μπορεί να προκληθεί
βλάβη και στην κονσόλα.

Θέστε την κονσόλα
σε λειτουργία αδράνειας
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας της κονσόλας
PS5 λέγεται λειτουργία αδράνειας. Ενώ η κονσόλα
βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης
ενέργειας, μπορείτε να κάνετε διάφορα πράγματα,
όπως να φορτίζετε το χειριστήριό σας από τις θύρες USB
της κονσόλας, να ενημερώνετε αυτόματα το λογισμικό
συστήματος και να διατηρείτε το παιχνίδι ή την εφαρμογή
σας σε κατάσταση ετοιμότητας. Για να βρείτε τις
κατάλληλες ρυθμίσεις λειτουργίας αδράνειας για εσάς,
ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης (σελίδα 13).
Για ορισμένες λειτουργίες, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τις
αντίστοιχες ρυθμίσεις για να εμφανιστούν. Μεταβείτε στην
επιλογή Ρυθμίσεις
> Σύστημα > Εξοικονόμηση ενέργειας >
Δυνατότητες που διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας.

Επιλέξτε Λειτουργία από το κέντρο ελέγχου και μετά
επιλέξτε Είσοδος σε λειτουργία αδράνειας. Η ένδειξη
λειτουργίας αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και έπειτα
γίνεται πορτοκαλί. Για έξοδο από τη λειτουργία
αδράνειας, πατήστε το κουμπί
(PS).
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Πλήρης απενεργοποίηση της κονσόλας
Επιλέξτε Λειτουργία από το κέντρο ελέγχου και
μετά επιλέξτε Απενεργοποίηση του PS5. Η ένδειξη
λειτουργίας αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και
η κονσόλα απενεργοποιείται.

Ένδειξη λειτουργίας
Λευκό

Η κονσόλα είναι ενεργοποιημένη.

Πορτοκαλί

Η κονσόλα βρίσκεται
σε λειτουργία αδράνειας.

Απενεργοποιημένη

Η κονσόλα είναι
απενεργοποιημένη.

Περισσότερες πληροφορίες
Οδηγός ασφάλειας

EL

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την κονσόλα PS5 με
ασφάλεια με τον Οδηγό ασφάλειας που περιλαμβάνεται
στη συσκευασία. Αυτό το έντυπο εγχειρίδιο περιέχει
επίσης τους όρους της εγγύησης και πληροφορίες σχετικά
με τις προδιαγραφές του προϊόντος. Φροντίστε να
το διαβάσετε προτού χρησιμοποιήσετε την κονσόλα.

Οδηγός χρήσης
Ανακαλύψτε όλα όσα μπορεί να κάνει η κονσόλα PS5.
Μάθετε πώς μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις
και να χρησιμοποιήσετε κάθε λειτουργία.
Από την οθόνη αρχικής σελίδας της κονσόλας PS5,
μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Οδηγός
χρήσης, υγεία και ασφάλεια και άλλες πληροφορίες >
Οδηγός χρήσης.

Διαδικτυακή τοποθεσία
Υποστήριξης πελατών
Επισκεφτείτε την τοποθεσία playstation.com/help για
να βρείτε διαδικτυακή υποστήριξη, όπως αντιμετώπιση
προβλημάτων βήμα προς βήμα και απαντήσεις
σε συνήθεις ερωτήσεις.

Τα “ ”, “PlayStation”, “
”, “PS5”, “PS4” και “PlayStation Shapes Logo”
είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της
Sony Interactive Entertainment Inc.
Τα “SONY” και “
” είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Sony Group 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.
Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα του συστήματος και οι εικόνες που
δημοσιεύονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να διαφέρουν από τα αντίστοιχα της
δικής σας κονσόλας, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού που χρησιμοποιείτε. Επίσης,
τα σχέδια και οι εικόνες οθονών που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό ενδέχεται
να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό υπόκεινται σε αλλαγές
χωρίς ειδοποίηση.
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