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Înaintea utilizării
 ˎ Citiţi cu atenţie prezentul manual şi orice manuale pentru produse hardware compatibile. 
Păstraţi instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

 ˎ Întotdeauna actualizaţi software-ul sistemului PlayStation®5 şi software-ul controlerului fără  
fir la cea mai recentă versiune. 

Avertisment
Utilizarea căştilor cu microfon sau a căştilor obişnuite
Există pericolul pierderii permanente a auzului în cazul utilizării căştilor cu microfon sau  
a căştilor obişnuite (neincluse) la volum ridicat. Setaţi volumul la un nivel sigur. În timp,  
un sunet din ce în ce mai puternic poate părea normal, însă, în realitate vă poate afecta auzul. 
Dacă auziţi ţiuit în urechi sau voci înăbuşite ori simţiţi alt disconfort la nivelul urechilor, încetaţi  
să mai ascultaţi şi faceţi un control al auzului. Cu cât volumul este mai puternic, cu atât mai 
curând vă va fi afectat auzul.

Manipularea bateriilor litiu-ion
Nu manipulaţi baterii litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri. Dacă se scurge lichidul din 
interiorul bateriei, opriţi imediat utilizarea produsului şi contactaţi asistenţa tehnică pentru ajutor. 
Dacă lichidul ajunge pe haine, pe piele sau în ochi, clătiţi imediat zona afectată cu apă curată  
şi consultaţi medicul. Lichidul de baterie poate provoca orbire.

Undele radio
Undele radio pot afecta echipamentele electronice sau dispozitivele medicale (de exemplu, 
stimulatoarele cardiace), ceea ce poate cauza defecţiuni şi leziuni potenţiale. Dacă utilizaţi  
un stimulator cardiac sau alt dispozitiv medical, consultaţi medicul sau producătorul dispozitivului 
medical înainte de utilizarea funcţiei de reţea wireless (Bluetooth® şi LAN wireless). Nu utilizaţi 
funcţia de reţea wireless în următoarele locaţii: Zonele în care este interzisă utilizarea reţelei 
wireless, precum spitalele. Respectaţi regulamentele instituţiilor medicale atunci când utilizaţi 
consola în incinta acestora. Zonele de lângă alarmele de incendiu, uşile automate şi alte tipuri  
de echipamente automate.

Magneţi
Acest produs conţine magneţi care pot interfera cu stimulatoare cardiace, defibrilatoare 
şi supape de şuntare programabile sau alte dispozitive medicale. Nu amplasaţi acest 
produs în apropierea unor astfel de dispozitive medicale sau în apropierea persoanelor 
care utilizează astfel de dispozitive medicale. Consultaţi medicul înainte de a utiliza 
acest produs, dacă utilizaţi astfel de dispozitive medicale.

Precauţii
Siguranţă
Acest produs a fost conceput cu prioritate maximă pentru siguranţă. Cu toate acestea, orice 
dispozitiv electric, dacă este utilizat în mod necorespunzător, are potenţialul de a cauza  
incendii, şoc electric sau leziuni. Pentru a asigura o utilizare lipsită de accidente, respectaţi  
aceste îndrumări.
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Respectaţi toate avertismentele, atenţionările şi instrucţiunile. Dacă aveţi dubii legate de orice 
informaţii din acest manual, contactaţi linia de asistenţă corespunzătoare a serviciului pentru 
clienţi PlayStation®, al cărei număr poate fi găsit în broşura de garanţie.

 ˎ Întrerupeţi utilizarea şi deconectaţi imediat orice cabluri dacă dispozitivul funcţionează anormal, 
produce sunete sau mirosuri neobişnuite sau se încălzeşte atât de tare încât nu mai poate  
fi atins cu mâna. 

 ˎ Evitaţi să jucaţi dacă sunteţi obosit sau dacă trebuie să dormiţi.

Utilizarea vibraţiei controlerului fără fir
 ˎ În cazul în care controlerul fără fir este aşezat pe o suprafaţă plată, vibraţia controlerului  
fără fir din timpul jocurilor poate cauza căderea acestuia, ducând la leziuni sau defecţiuni.

 ˎ Nu utilizaţi funcţia de vibraţie sau funcţia de efect declanşator dacă suferiţi de orice fel de durere 
sau leziuni la nivelul oaselor, articulațiilor sau mușchilor mâinilor sau ai brațelor. Dacă aveţi  
o afecţiune sau o leziune, nu jucaţi jocurile care au aceste funcţii folosind controlerul, decât dacă 
funcţiile respective sunt setate la „Dezactivat”. Pentru a activa sau dezactiva funcţiile, selectaţi 
Setări  > Accesorii de pe ecranul principal al consolei PS5™.

Rănirea copiilor mici
Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor. Copiii pot înghiţi piesele de dimensiuni mici sau se pot 
înfăşura în cabluri, ceea ce poate duce la vătămări corporale sau poate provoca un accident sau  
o defectare.

Nivelul volumului
 ˎ Pentru a vă proteja auzul limitaţi timpul de utilizare a căştilor cu microfon sau a căştilor  
obişnuite la volum ridicat.

 ˎ Evitaţi să măriţi volumul pentru a bloca zgomotele exterioare.

 ˎ Reduceţi volumul dacă nu puteţi auzi oamenii care vorbesc lângă dvs.

Utilizarea şi manipularea

Pauze
 ˎ Evitaţi utilizarea prelungită a acestei console. Faceţi o pauză de 15 minute pentru fiecare  
oră de joc.

 ˎ Evitaţi să jucaţi dacă sunteţi obosit sau dacă trebuie să dormiţi.

 ˎ Întrerupeţi imediat utilizarea consolei dacă vă simţiţi obosit sau dacă resimţiţi disconfort sau 
durere la nivelul mâinilor sau al braţelor în timpul operării controlerului fără fir. Dacă starea 
persistă, consultaţi un medic.

 ˎ Dacă experimentaţi oricare dintre următoarele probleme medicale, întrerupeţi imediat utilizarea 
consolei. Dacă simptomele persistă, consultaţi un medic.

 — Ameţeală, greaţă, oboseală cronică sau simptome asemănătoare răului de mişcare

 — Disconfort sau durere în orice parte a corpului, cum ar fi ochii, urechile, mâinile sau braţele

Şoc static
Când utilizaţi căştile cu microfon sau căştile obişnuite în condiţii extrem de uscate, puteţi  
simţi uneori un mic şoc de moment pe urechi (încărcare electrostatică). Aceasta se datorează 
electricităţii statice acumulate în corp şi nu reprezintă o defecţiune a căştilor cu microfon sau  
a căştilor obişnuite.
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Senzor de mişcare
Atunci când utilizaţi funcţia de senzor de mişcare a controlerului fără fir, acordaţi atenţie 
următoarelor aspecte. În cazul în care controlerul loveşte o persoană sau un obiect, pot apărea 
leziuni sau daune accidentale.

 ˎ Înainte de a utiliza funcţia de senzor de mişcare, asiguraţi-vă că aveţi suficient spaţiu de mişcare.

 ˎ Ţineţi bine controlerul fără fir pentru a nu-l lăsa să vă scape din mâini şi să provoace daune sau 
vătămări.

 ˎ Dacă utilizaţi un controler fără fir care este conectat la consola PS5 cu un cablu USB,  
asiguraţi-vă că există suficient spaţiu pentru cablu, astfel încât cablul să nu lovească  
o persoană sau un obiect.

Bară luminoasă
Nu priviţi spre bara luminoasă de pe controler cât timp luminează intermitent. Dacă simţiţi orice 
durere sau disconfort cauzat de stimularea luminoasă, încetaţi imediat utilizarea.

Amplasarea şi manipularea
 ˎ Nu amplasaţi produsul pe suprafeţe instabile, înclinate sau supuse vibraţiilor.

 ˎ Nu puneţi produsul pe podea sau într-un loc în care persoanele se pot împiedica de acesta.

 ˎ Nu permite pătrunderea lichidelor sau a particulelor mici în produs.

 ˎ Nu atingeţi produsul cu mâinile ude.

 ˎ Nu atingeţi produsul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

 ˎ Nu aruncați și nu scăpați produsul, şi nu îl supuneți unor șocuri fizice puternice.

 ˎ Nu sta pe produs sau nu pune obiecte pe acesta.

 ˎ Nu atinge porturile şi nu introdu niciun obiect străin în produs.

 ˎ Dacă există praf sau obiecte străine pe conectori, ştergeţi-i cu o lavetă uscată înainte  
de a-i conecta.

 ˎ Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi produsul.

 ˎ Produsul şi piesele sale sunt fabricate din metal şi materiale plastice. Atunci când eliminaţi 
produsul, respectaţi reglementările locale pentru eliminarea adecvată a unor astfel de materiale.
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Curăţarea
Urmează instrucţiunile de mai jos pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea suprafeţei 
exterioare a produsului.

 ˎ Şterge cu o cârpă moale şi uscată.

 ˎ Nu aplica insecticide sau alte substanţe volatile.

 ˎ Nu ţine mult timp obiecte din cauciuc sau vinil pe suprafaţa produsului.

 ˎ Nu utiliza solvenţi sau alte substanţe chimice. Nu şterge cu o lavetă tratată chimic.

Condiţii de păstrare
 ˎ Nu expune produsul la temperaturi ridicate, la umiditate mare sau la lumina directă a soarelui  
în timpul funcţionării, transportării şi depozitării.

 ˎ Nu lăsa produsul într-o mașină cu geamurile închise, mai ales în condiții de căldură excesivă.

 ˎ Nu expuneţi produsul la praf, fum sau abur.
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Numele pieselor hardware
Faţă

A B D EC C F G

H

J IKLN M

A ) Butoane de direcţie

B ) Buton  (de creare)

C ) Bară luminoasă

D ) Touch pad/buton touch pad

E ) Indicator de jucător

F ) Buton  (de opţiuni)

G ) Butoane de acţiune 
Buton  / buton  / buton  / buton 

H ) Joystick dreapta/buton R3

I ) Difuzor

J ) Buton  (PS)

K ) Mufă jack pentru căști

L ) Microfon

M ) Buton  (dezactivare sunet)

N ) Joystick stânga/buton L3
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Partea de sus

EDCBA

A ) Buton R1

B ) Buton R2

C ) Port USB

D ) Buton L1

E ) Buton L2

Asociaţi controlerul
Prima dată când utilizaţi controlerul, va trebui să îl asociaţi cu consola PS5. 

1 Activaţi consola.

2 Conectaţi controlerul la consolă folosind cablul USB inclus alături de consolă.

3 Apăsaţi butonul  (PS). 

Controlerul se porneşte. După ce bara luminoasă se aprinde intermitent, indicatorul de jucător  
se aprinde. 

Încărcaţi controlerul
Utilizaţi cablul USB inclus alături de consolă pentru a conecta controlerul la consola PS5, atunci 
când consola este pornită sau în modul de repaus. În timp ce sunteţi în modul de repaus, bara 
luminoasă de pe controler se aprinde intermitent lent în portocaliu. După finalizarea încărcării, 
bara luminoasă se stinge.

Sugestii

 ˎ Pentru încărcarea controlerului cât timp consola este în modul de repaus, trebuie mai întâi  
să activezi această funcţie. Pentru detalii, consultă Ghidul utilizatorului PS5.

 ˎ De asemenea, puteţi să încărcaţi controlerul şi conectând cablul USB la un computer sau  
la un alt dispozitiv USB. Utilizaţi un cablu USB care este în conformitate cu standardul USB.  
Este posibil să nu puteţi să încărcaţi controlerul pe anumite dispozitive.
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Baterie
Atenţie – utilizarea bateriei încorporate: 

 — Acest produs conţine o baterie litiu-ion reîncărcabilă.

 — Înainte de a utiliza acest produs, citiţi toate instrucţiunile pentru manipularea şi încărcarea 
bateriei şi urmaţi-le cu atenţie. 

 — Acordaţi atenţie maximă în timpul manipulării bateriei. Utilizarea necorespunzătoare  
poate cauza incendii şi arsuri. 

 — Nu încercaţi niciodată să deschideţi, crăpaţi, încălziţi sau să daţi foc bateriei. 

 — Nu lăsaţi bateria la încărcat pentru o perioadă lungă de timp atunci când produsul  
nu este utilizat. 

 — Întotdeauna eliminaţi bateriile uzate în conformitate cu legile sau cerinţele locale.

Durata de utilizare şi de funcţionare a bateriei
 ˎ Bateria are o durată de funcţionare limitată. Durata de încărcare a bateriei scade în mod treptat 
odată cu utilizarea repetată şi cu vechimea. De asemenea, durata de funcţionare a bateriei 
variază în funcţie de metoda de stocare, starea de utilizare, mediu şi alţi factori.

 ˎ Încărcaţi într-un mediu în care intervalul de temperatură este cuprins între  
10 °C şi 30 °C. Este posibil ca încărcarea să nu fie la fel de eficientă atunci când  
este efectuată în alte medii.

 ˎ Durata de funcţionare a bateriei poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare  
şi de factorii de mediu.

Atunci când nu se utilizează
Atunci când controlerul nu este utilizat pentru o perioadă extinsă de timp, vi se recomandă  
să îl încărcaţi complet cel puţin o dată pe an, pentru a-i menţine funcţionalitatea.
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Specificaţii
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare. În funcţie de versiunea de software 
utilizată, consola PS5 poate funcţiona diferit faţă de modul descris în acest manual.

Putere nominală la intrare 5 V ⎓ 1 500 mA

Tipul bateriei Baterie litiu-ion reîncărcabilă, încorporată

Tensiune 3,65 V ⎓

Capacitatea bateriei 1 560 mAh

Temperatură de funcţionare Între 5 °C și 35 °C

Greutate Aprox. 280 g

Ţară de producţie China
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GARANŢIE
Acest produs este acoperit timp de 12 luni de la data achiziţiei de garanţia de producător.  
Pentru detalii complete, consultaţi garanţia furnizată în pachetul PS5.

Acest produs este fabricat de sau pentru Sony Interactive Entertainment Inc.,  
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Importat în Europa şi distribuit de Sony Interactive Entertainment Europe Limited,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Marea Britanie.
Reprezentantul autorizat pentru emiterea şi susţinerea Declaraţiilor de conformitate este  
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Pentru clienții din Europa și Turcia.
Declaraţie privind conformitatea cu Directiva RE
Sony Interactive Entertainment Inc. declară prin prezenta că acest produs este în conformitate  
cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale. Directivei 2014/53/UE. Pentru detalii,  
vă rugăm să accesaţi următoarea adresă URL:  
https://www.compliance.sony.eu/

Frecvenţele utilizate de caracteristica rețea wireless a acestui produs sunt situate  
în intervalul 2,4 GHz (Bluetooth®).

Banda de frecvenţă wireless și puterea maximă de ieșire: 
– Bluetooth® 2,4 GHz: mai puţin de 10 mW.

Când vedeţi oricare dintre aceste simboluri pe oricare dintre produsele noastre electrice, pe baterii 
sau pe ambalaje, se indică faptul că produsul electric sau bateria la care se face referire nu trebuie 
eliminat(ă) ca deşeu menajer obişnuit în Uniunea Europeană, Turcia și în celelalte ţări în care sunt 
disponibile sisteme de colectare separată. Pentru a asigura tratarea corectă ca deşeu a acestora, 
vă rugăm să le eliminaţi apelând la un centru de colectare autorizat, în conformitate cu toate 
legile sau reglementările în vigoare. Deşeurile de produse electrice şi baterii pot fi eliminate  
şi gratuit la comercianţi la cumpărarea unui produs nou de acelaşi tip. Mai mult, în ţările din 
Uniunea Europeană, comercianţii mai mari pot să accepte gratuit produse electronice mici  
pe care doriţi să le scoateţi din uz. Întrebaţi comerciantul local dacă acest serviciu este disponibil 
pentru produsele pe care doriţi să le scoateţi din uz. În acest mod, veţi contribui la conservarea 
resurselor naturale şi la îmbunătăţirea standardelor de protecţie a mediului pentru tratarea  
şi eliminarea deşeurilor electrice.
Acest simbol poate apărea pe baterii în combinație cu alte simboluri chimice.  
Simbolul Pb apare dacă bateria conține peste 0,004 % plumb.
Acest produs conţine o baterie încorporată permanent pentru motive de siguranţă,  
de performanţă şi de integritate a datelor. Bateria nu necesită înlocuire pe durata de viaţă  
a produsului şi trebuie îndepărtată numai de către personal de service calificat.  
Pentru a asigura tratarea corectă ca deşeu a bateriei, vă rugăm să eliminaţi din uz acest  
produs ca deşeu electronic.
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