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AVERTISMENT
Şoc electric
Pentru a evita electrocutarea, nu deschideţi incinta. Pentru service, apelaţi
numai la personal calificat.
Laser

Acest aparat este considerat produs LASER DE CLASA 1 conform IEC60825-1:2014.

Atenţie
Utilizarea comenzilor sau a reglajelor sau folosirea unor proceduri diferite
de cele specificate aici pot avea ca rezultat expunerea periculoasă
la radiaţii.
Utilizarea instrumentelor optice cu acest produs va creşte pericolul
pentru ochi.
Lame de ventilator mobile
Ţineţi părţile corpului departe de lamele ventilatorului.

Crize induse de stimularea luminoasă (epilepsie fotosensibilă)
Dacă suferiţi de epilepsie sau aţi mai avut crize, consultaţi medicul înainte de a utiliza
această consolă.
Unele persoane sunt sensibile la luminile care se aprind intermitent sau care licăresc,
sau la formele şi modelele geometrice, pot avea o condiţie epileptică nedetectată
şi pot avea crize epileptice atunci când joacă jocuri video sau urmăresc conţinut video.
ÎNTRERUPEŢI IMEDIAT UTILIZAREA şi consultaţi-vă cu medicul dvs. dacă experimentaţi
oricare dintre următoarele probleme sau simptome medicale atunci când sunteţi expus
la lumini intermitente sau care licăresc sau la orice alt fel de stimulare luminoasă atunci
când jucaţi jocuri video sau urmăriţi conţinut video: iritaţii ale ochilor, vedere înceţoşată,
migrene, spasme musculare, convulsii sau alte mişcări involuntare, leşin, pierderea
cunoştinţei sau confuzie şi dezorientare.
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Pe lângă cele de mai sus, ÎNTRERUPEŢI IMEDIAT UTILIZAREA dacă experimentaţi
oricare din următoarele simptome: durere de cap, ameţeală, greaţă, oboseală cronică,
simptome asemănătoare răului de mişcare sau disconfort sau durere în orice parte a
corpului precum ochii, urechile, mâinile, braţele sau picioarele în timp ce jucaţi. Dacă
starea persistă, apelaţi imediat la un medic.

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
Aceste produse conţin magneţi care pot interfera cu stimulatoarele cardiace,
defibrilatoarele şi supapele de şuntare programabile sau alte dispozitive medicale.
Nu amplasaţi aceste produse în apropierea unor astfel de dispozitive medicale sau
în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Consultaţi
medicul înainte de a utiliza aceste produse, dacă utilizaţi astfel de dispozitive medicale.

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.

Conformitatea

Casarea produsului
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Acest echipament a fost testat și considerat în conformitate cu limitele stabilite în
Directiva RE. Folosiți numai cabluri care: a) sunt furnizate împreună cu echipamentul,
b) sunt accesorii PlayStation oficiale sau c) au o lungime mai mică de 3 metri.
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.

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: http://www.compliance.sony.de/
Acest echipament radio este destinat utilizării cu versiunea (versiunile) aprobată
(aprobate) ale software-ului, conform indicaţiilor din Declaraţia de conformitate UE.
Software-ul încărcat pe acest echipament radio a fost verificat pentru conformitatea
cu cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/UE. Versiunea de software poate fi găsită
prin următoarea cale: Selectaţi Setări
> Sistem > Software sistem > Informații
despre consolă.
Banda de frecvenţă wireless și puterea maximă de ieșire:
– Bluetooth® 2,4 GHz: mai puţin de 10 mW
– WLAN 2,4 GHz: mai puţin de 100 mW
– WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: mai puţin de 100 mW, W58: mai puţin de 25 mW
Acest echipament radio a fost evaluat ca receptor de categoria 1
conform definiției din EN 300 440 V2.1.1.

Proiectarea ecologică a produselor
Pentru informații despre randamentul energetic și de utilizare a resurselor,
legate de cerințele UE privind proiectarea ecologică, stabilite prin Regulamentul
(UE) Nr. 801/2013, și de Inițiativa de autoreglementare a Uniunii Europene pentru
îmbunătățirea în continuare a randamentului energetic al consolelor de jocuri,
(preluate în raportul final COM(2015) 178 al Comisiei Europene), consultă următorul
URL: playstation.com/Ecodesign

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.

Software-ul sistemului
Utilizarea consolei PlayStation®5 reprezintă acceptarea acordului de licenţă
al Sony Interactive Entertainment Inc. pentru licenţa de software a sistemului.
Consultaţi doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ pentru mai multe detalii.
Dacă nu puteţi efectua actualizarea prin internet, puteţi utiliza şi un disc de joc sau
o unitate USB. Pentru detalii, vizitaţi adresa URL a site-ului de actualizare.
Prin actualizarea software-ului sistemului consolei PS5™, vă puteţi bucura de funcţii
suplimentare, grad de utilizare mai bun şi securitate îmbunătăţită. Actualizaţi
întotdeauna la cea mai recentă versiune.
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Precauţii
Înainte de a utiliza acest produs, citiţi cu atenţie prezentul manual şi păstraţi-l pentru
consultare ulterioară. Părinţii şi tutorii copiilor trebuie să citească acest manual şi să
asigure respectarea tuturor măsurilor de siguranţă de către copii.

• Pentru a vă proteja auzul limitaţi timpul de utilizare a căştilor cu microfon sau
a căştilor obişnuite la volum ridicat.
• Evitaţi să măriţi volumul pentru a bloca zgomotele exterioare.
• Reduceţi volumul dacă nu puteţi auzi oamenii care vorbesc lângă dvs.

Siguranţă

Utilizarea şi manipularea consolei

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. 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.

Localizarea consolei

Utilizarea cablului de alimentare cu c.a.
• Inspectaţi în mod regulat cablul de alimentare cu c.a. pentru a verifica dacă prezintă
deteriorări şi acumulări de praf în jurul ştecărului de reţea sau al prizei.
• Întrerupeţi imediat utilizarea, scoateţi cablul de alimentare cu c.a. din priză
şi deconectaţi toate celelalte cabluri dacă dispozitivul funcţionează anormal,
produce sunete sau mirosuri neobişnuite sau se încălzeşte atât de tare încât
nu mai poate fi atins cu mâna.
• Conectaţi şi utilizaţi consola la o distanţă care să permită accesul facil la priză,
pentru situaţiile în care trebuie să deconectaţi consola din orice motiv.

Utilizarea vibraţiei controlerului fără fir
• 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.
• Nu utilizaţi funcţia de vibraţii 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.

Utilizarea capacului
• Nu utilizaţi consola fără capac. Acest lucru poate cauza incendii, electrocutare
sau defecţiuni.

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.
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Nivelul volumului

• Consola trebuie să fie instalată şi acţionată de la o distanţă de minim 20 cm faţă
de corpul dvs.
• Nu utilizaţi consola într-un dulap închis sau în alte locaţii în care se poate acumula
căldura. Acest lucru poate cauza supraîncălzirea consolei şi poate duce la incendii,
răniri sau deteriorări.
• În cazul în care consola se înfierbântă prea tare, veţi vedea un mesaj de notificare pe
ecran. În acest caz, opriţi consola şi aşteptaţi până când se răceşte. Utilizarea continuă
poate cauza daune sau defecţiuni. După ce se răceşte consola, mutaţi-o într-un loc cu
aerisire bună, care nu este supusă temperaturilor ridicate, înainte de a relua utilizarea.
• Nu expuneţi consola, accesoriile sau bateria la temperaturi ridicate, umiditate ridicată
sau la lumina directă a soarelui în timpul funcţionării, transportării şi depozitării.

Zonă bine luminată
• Utilizaţi produsul într-o zonă cu luminare bună şi la distanţă sigură
de ecranul televizorului.

Pauze
• Evitaţi utilizarea prelungită a acestei console. Faceţi o pauză de 15 minute pentru
fiecare oră de joc.
• Evitaţi să jucaţi dacă sunteţi obosit sau dacă trebuie să dormiţi.
• 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.
• 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

Lichid, praf, fum şi abur
•
•
•
•

Nu atingeţi produsul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
Nu utilizaţi produsul lângă apă.
Asiguraţi-vă că nu intră lichide, particule mici sau alte obiecte străine în produs.
Nu expuneţi produsul la praf, fum sau abur. De asemenea, nu amplasaţi consola
într-o zonă expusă la praf sau fum de ţigară excesiv. Acumularea prafului sau
a reziduurilor de fum de ţigară pe componentele interne (precum obiectivul)
poate cauza defectarea consolei.

Utilizarea bazei
• Utilizaţi baza inclusă pentru a configura consola conform indicaţiilor.
Dacă nu utilizaţi baza şi configuraţi consola în alt mod decât cel indicat, există riscul
de apariţie a leziunilor, daunelor sau defecţiunilor. Pentru instrucţiunile pentru
ataşarea bazei, consultaţi Ghidul de pornire rapidă.

Amplasarea şi manipularea
• Transportaţi consola cu atenţie. Dacă nu o ţineţi bine, consola poate cădea, cauzând
daune sau leziuni potenţiale. Nu transportaţi consola ţinând doar de capac. Atunci
când ataşaţi baza la consolă, ţineţi consola bine şi nu doar de capac.
• Nu mutaţi consola sau nu îi schimbaţi poziţia atunci când există un disc introdus
în aceasta. Vibraţia ar putea cauza zgârierea discului sau a consolei.
• Nu mutaţi consola sau nu reglaţi poziţia acesteia în timp ce indicatorul de alimentare
este aprins sau luminează intermitent. Pot apărea pierderi sau deteriorări ale datelor
sau consola se poate deteriora.
• Nu staţi pe sau nu puneţi obiecte pe consolă şi nu stivuiţi consola pe alte dispozitive.
• Nu puneţi consola şi accesoriile conectate pe podea sau într-un loc în care persoanele
se pot împiedica de acestea.
• Nu atingeţi conectorii consolei sau ai accesoriilor.

Oprirea
• Nu opriţi consola în timp ce datele sunt salvate pe sau încărcate din unităţile SSD
sau USB.
• Nu scoateţi cablul de alimentare cu c.a. din priză până ce indicatorul de alimentare
nu se stinge. Dacă deconectaţi cablul de alimentare cu c.a. în timp ce indicatorul
de alimentare este aprins sau luminează intermitent, datele se pot pierde sau pot
fi corupte, sau consola se poate deteriora.

Arsuri la temperatură scăzută
• Evitaţi contactul îndelungat al corpului cu consola sau cu aerul care iese din orificiile
de ventilare ale consolei în timp ce aceasta este utilizată. Contactul prelungit în aceste
condiţii poate provoca arsuri la temperaturi scăzute.

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.

Utilizarea în condiţii de siguranţă pentru copii
• Părinţii sunt încurajaţi să monitorizeze activităţile online ale copiilor, pentru
a se asigura că aceştia folosesc internetul în mod sigur şi responsabil.
Consultaţi playstation.com/parents pentru detalii suplimentare.

Orificii de ventilare
Nu blocaţi niciun orificiu de ventilare. Pentru a menţine o ventilare bună, respectaţi
instrucţiunile de mai jos:
• Amplasaţi consola cel puţin la 10 cm de pereţi.
• Nu puneţi consola pe o mochetă sau pe un covor cu fibre lungi.
• Nu introduceţi consola într-un spaţiu îngust sau aglomerat.
• Nu acoperiţi consola cu materiale textile.
• Nu permiteţi acumularea de praf pe orificiile de ventilare.
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Condiţii de păstrare
Amplasarea consolei, a cablului de alimentare cu c.a., a bateriei sau a accesoriilor
în timpul funcţionării, transportării şi depozitării în următoarele locuri poate cauza
incendii, şocuri electrice, leziuni, daune sau defecţiuni.
• O zonă expusă fumului, aburului sau prafului excesiv.
• O zonă expusă umidităţii ridicate, luminii solare directe sau orice altă zonă în care
există temperaturi ridicate, cum ar fi lângă echipamentele de încălzire sau într-o zonă
în care se poate acumula căldură.
• O suprafaţă care este instabilă, înclinată sau supusă vibraţiilor.

Utilizarea controlerului fără fir
Bateria integrată
• Atenţie – utilizarea bateriei integrate:
–– Controlerul fără fir conţine o baterie litiu-ion reîncărcabilă.
–– Înainte de a utiliza controlerul fără fir, 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, să crăpaţi, să încălziţi sau să daţi foc bateriei.
–– Nu lăsaţi bateria la încărcat pentru o perioadă lungă de timp atunci când controlerul
fără fir nu este utilizat.
–– Întotdeauna eliminaţi bateriile uzate în conformitate cu legile sau cerinţele locale.

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.
–– Înainte de a utiliza funcţia de senzor de mişcare, asiguraţi-vă că aveţi suficient
spaţiu de mişcare.
–– Ţineţi bine controlerul fără fir pentru a nu-l lăsa să vă scape din mâini şi să provoace
daune sau vătămări.
–– 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.
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Compatibilitate
• Controlerele destinate utilizării cu consolele PlayStation®, PlayStation®2
şi PlayStation®3, precum controlerele analogice (DUALSHOCK® şi DUALSHOCK®2)
şi controlerul fără fir DUALSHOCK®3 nu sunt compatibile cu consola PS5. Controlerul
fără fir DUALSHOCK®4 este compatibil cu software-ul în format PlayStation®4
de pe consola PS5, dar nu cu software-ul în format PS5 de pe consola PS5.

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.

Încărcarea

Nu demontaţi sau nu modificaţi niciodată consola sau accesoriile

• 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.
• Atunci când controlerul fără fir nu este utilizat o perioadă lungă de timp,
se recomandă să îl încărcaţi complet cel puţin o dată pe an, pentru a menţine
bateria în stare de funcţionare.

Utilizaţi consola şi accesoriile în conformitate cu instrucţiunile din documentaţia
produsului. Nu este furnizată nicio autorizare pentru analiza sau modificarea consolei
sau a accesoriilor, ori pentru analizarea și utilizarea configurațiilor circuitelor acestora.
Modificarea neautorizată a acestei console sau a accesoriilor va anula garanţia. Consola
nu conţine componente care pot fi depanate de către utilizator. În plus, există riscul de
expunere la radiaţii laser, precum şi la şoc electric.

Durată de viaţă limitată

Reţea

• Bateria are o durată de viaţă limitată. Durata de viaţă a bateriei va scădea treptat
odată cu utilizarea repetată şi cu trecerea timpului. De asemenea, durata
de funcţionare a bateriei variază în funcţie de metoda de stocare, starea
de utilizare, mediu şi alţi factori.

• Aveţi nevoie de o conexiune de internet pentru a vă conecta la o reţea.
• Sunteţi responsabil pentru plata taxelor serviciilor de internet. Pentru detalii, consultaţi
informaţiile furnizate în contractul dvs. de servicii sau contactaţi furnizorul de servicii
de internet.
• Utilizaţi doar un cablu Ethernet compatibil cu reţelele 10BASE-T, 100BASE-TX sau
1000BASE-T. Nu utilizaţi un cablu pentru linia telefonică rezidenţială standard sau
cabluri de alte tipuri decât cele menţionate aici. Utilizarea tipului incorect de cordon
sau cablu poate cauza curgerea unui curent electric mai mare decât cel necesar prin
portul LAN, ceea ce poate cauza acumularea de căldură, incendii sau defecţiuni.

Cablul de alimentare cu c.a.
• Pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă, inspectaţi în mod regulat cablul
de alimentare cu c.a. Dacă este deteriorat, întrerupeţi imediat utilizarea şi contactaţi
linia de asistenţă corespunzătoare a serviciului pentru clienţi PlayStation®, al cărei
număr poate fi găsit în broşura de garanţie.
• Nu utilizaţi alt cablu de alimentare decât cablul de alimentare cu c.a. inclus. Cablul
de alimentare cu c.a. este conceput special pentru utilizarea exclusivă cu această
consolă şi nu trebuie utilizat cu alte dispozitive electrice.
• Nu atingeți ştecărul cablului de alimentare cu c.a. cu mâinile ude.
• Protejaţi cablul de alimentare cu c.a. astfel încât oamenii să nu calce pe acesta sau
să nu fie prins, în special la ştecăre, prelungitoare şi la punctul în care cablul iese
din consolă.
• Nu puneţi obiecte grele pe cablu.
• Nu puneţi cablul de alimentare cu c.a. lângă echipamente de încălzire şi nu expuneţi
niciodată cablul la căldură.
• Nu conectaţi cablul de alimentare cu c.a. la un transformator de tensiune sau
la un invertor. În cazul în care conectaţi cablul de alimentare cu c.a. la un transformator
de tensiune pentru călătorii în străinătate sau la un invertor pentru utilizare în maşină,
se poate acumula căldură în consolă şi pot apărea arsuri sau defecţiuni.
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• Nu permiteţi acumularea prafului sau a materiilor străine în jurul conectorului AC IN.
Înainte de conectarea sau introducerea în priză a cablului de alimentare cu c.a.,
verificaţi dacă există praf sau materii străine în sau pe ştecărul de reţea sau pe
capătul de conectare al cablului, în priza electrică sau în conectorul AC IN
din partea posterioară a consolei. Dacă ştecărul sau conectorul se murdăreşte,
ştergeţi-l cu o cârpă uscată înainte de a-l conecta.
• Scoateţi cablul de alimentare cu c.a. din priză înainte de curăţarea sau mutarea
consolei sau când intenţionaţi să nu utilizaţi consola o perioadă mai lungă de timp.
La deconectare, prindeţi cablul de alimentare cu c.a. de ştecăr şi trageţi drept din priză.
Nu trageţi niciodată ţinând de cablu şi nu trageţi în unghi.

Funcţia de reţea wireless
• Frecvenţele utilizate de funcţia de rețea wireless a acestei console sunt situate
în intervalele 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). Intervalul de unde
radio 2,4 GHz este partajat cu mai multe dispozitive. Consola a fost concepută
să reducă la minimum efectele altor dispozitive care folosesc aceeaşi bandă.
Cu toate acestea, în unele cazuri, interferenţele de la alte dispozitive pot
să reducă viteza conexiunii, să scurteze raza de acoperire a semnalului
sau să ducă la întreruperea neaşteptată a conexiunii.
• Funcţionarea în banda 5150-5350 MHz este restricţionată exclusiv pentru utilizarea
în spaţii închise.
• Atunci când utilizaţi funcţia de scanare a consolei pentru selectarea unui punct
de acces LAN wireless, s-ar putea afişa punctele de acces care nu sunt destinate
utilizării publice. Conectaţi-vă la un punct de acces pentru care aveţi autorizaţia
de utilizare sau la unul care este disponibil printr-un LAN wireless public sau
un serviciu hotspot.

Condens cauzat de umezeală

Discuri

În cazul în care consola sau discul este adus direct dintr-un loc rece într-unul cald,
se poate forma condens pe obiectivul din interiorul consolei sau pe disc. Dacă se
întâmplă acest lucru, este posibil ca funcţionarea consolei să nu fie cea corectă. În acest
caz, scoateţi discul şi opriţi şi deconectaţi consola de la priză. Nu introduceţi discul
înapoi decât după evaporarea umezelii (acest lucru poate dura câteva ore). În cazul
în care consola încă nu funcționează corect, contactaţi linia de asistenţă
corespunzătoare a serviciului pentru clienţi PlayStation®, al cărei număr poate
fi găsit în broşura de garanţie.

Notă privind compatibilitatea
Este posibil ca unele suporturi media să aibă restricţii regionale sau teritoriale
şi s-ar putea să nu funcţioneze cu consola dvs. Consultaţi ambalajul suportului
media pentru detalii.

Manipularea

Curăţarea

Amprentele, praful, murdăria sau zgârieturile de pe disc pot distorsiona imaginea
sau pot reduce calitatea sunetului. Luaţi următoarele în considerare.
• Nu atingeţi suprafaţa discului atunci când manipulaţi un disc.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă pe discuri şi nu scrieţi pe discuri.

Din motive de siguranţă, înainte de a curăţa consola sau accesoriile conectate,
scoateţi din priză cablul de alimentare cu c.a.

Depozitare

Suprafeţele exterioare (capacul din plastic al consolei şi al controlerului fără fir)
• Ştergeţi cu o cârpă moale şi uscată.
• Pentru a preveni modificarea culorii şi calităţii suprafeţei consolei sau a perifericelor,
urmaţi instrucţiunile de mai jos.
–– Nu pulverizaţi sau nu aplicaţi insecticide sau substanţe volatile, inclusiv diluant
de vopsea, benzen sau alcool. Nu ştergeţi cu lavete tratate chimic.
–– Nu aşezaţi sau nu depozitaţi controlerul sau căştile cu microfon pe partea de sus
a consolei.

Porturi/conectori

RO

• Nu expuneți discurile la temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau la lumina directă
a soarelui.
• Atunci când discurile nu vor fi utilizate pe o perioadă lungă de timp, depozitaţi-le în
carcasele lor. Stivuirea discurilor care nu sunt păstrate în carcasă sau depozitarea
discurilor la un anumit unghi poate cauza deformarea acestora.

Metoda de curăţare
• Curăţaţi discurile cu o lavetă moale, ştergând uşor dinspre centru spre exterior.
• Nu utilizaţi solvenţi, substanţe de curăţare pentru discuri, pulverizatoare antistatice
sau alte substanţe chimice, deoarece discurile se pot avaria.

Nu utilizaţi porturile/conectorii de pe consolă dacă prezintă murdărie. S-ar putea
ca aceste componente să nu conducă electricitatea în mod corect. Dacă sunt murdare,
ștergeți-le cu o lavetă uscată.
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Specificaţii
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare. În funcţie de versiunea de
software utilizată, consola ar putea funcţiona diferit faţă de modul descris în acest manual.

Controler fără fir

Consolă PlayStation®5

Procesor principal
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*1 O parte din capacitatea SSD este rezervată pentru a fi utilizată pentru administrarea consolei,
întreţinere şi opţiuni suplimentare. În consecinţă, disponibilitatea capacităţii SSD poate varia.
*2 Nu este garantată utilizarea tuturor dispozitivelor conectate.
*3 Utilizaţi cablul HDMI inclus.

Procesor personalizat cu un singur cip
CPU: x86-64-AMD Ryzen™ „Zen2”, 8 nuclee/16 fire
GPU: 10 TFLOPS, motor grafic pe bază de AMD Radeon™
RDNA

Memorie

GDDR6 de 16 GB

Depozitare

SSD personalizat de 825 GB*1

Unitate optică (doar citire)

BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10xCAV
BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8xCAV
BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8xCAV
DVD ~3.2xCLV

Laser

Tip:	Semiconductor, continuu
Lungime de undă BD	: 395-415 nm
Putere: Max. 1 mW
Lungime de undă DVD : 640-675 nm
Putere: Max. 1 mW

Intrare/ieşire*2

Port USB Type-A (Hi-Speed USB)
Port USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Gbps) ×2
Port USB Type-C® (SuperSpeed USB 10 Gbps)

Reţea

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® 5.1

Ieşire AV

Port HDMI™ OUT*3

Parametri electrici

220-240 V
50/60 Hz

Putere nominală maximă

350 W

Dimensiuni externe
(fără părţile cele mai
proeminente)

Aprox. 390 × 104 × 260 mm
(lăţime × înălţime × adâncime)

Greutate

Aprox. 4,5 kg

Temperatură de funcţionare

Între 5 °C și 35 °C

1,65 A

Putere nominală la intrare

5V

Tipul bateriei

Baterie litiu-ion încorporată

Tensiunea bateriei

3,65 V

Capacitatea bateriei

1 560 mAh

Temperatură de funcţionare

Între 5 °C și 35 °C

Greutate

Aprox. 280 g

1 500 mA

Discuri care pot fi redate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Format PlayStation®5 Ultra HD Blu-ray™ *1
Format Blu-ray™ acceptat pe PlayStation®4 *2
Ultra HD Blu-ray™
BD-ROM
BD-R
BD-RE *3
DVD-ROM
DVD+R/RW
DVD-R/RW
AVCHD

*1 Software-ul în format PlayStation®, software-ul în format PlayStation®2
şi software-ul în format PlayStation®3 nu pot fi redate de pe disc.
*2 Este posibil ca unele funcţionalităţi disponibile pe consola PS4™ să nu fie disponibile când
jucaţi pe consola PS5. Consola PS5 ar putea necesita actualizarea la cel mai recent software
de sistem. Este necesară conexiunea la internet.
*3 Redarea discurilor BD-RE ver. 1.0 nu este acceptată.

Codurile de regiune
În funcţie de disc, se poate aloca un cod de regiune care se bazează pe regiunea
geografică în care este distribuit discul. Consola poate reda discuri marcate
cu următoarele coduri de regiune.
Disc

Cod de regiune

Blu-ray Disc™ (BD)

Drepturi de autor şi mărci comerciale
„ “, „PlayStation“, „5“, „PS5“, „PS4“, „DUALSHOCK“ şi „PlayStation Shapes Logo“
sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Sony Interactive
Entertainment Inc.
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„SONY“ şi „
“ sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale
ale Sony Corporation.
AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

DVD

PlayStation®4 format Blu-ray™

Note
• Discurile DVD care nu au fost finalizate nu pot fi redate.
• Nu utilizaţi următoarele discuri. Dacă le utilizaţi, consola se poate deteriora.
–– Discuri de 8 cm
–– Discuri necirculare, precum discuri în formă de card, stea sau inimă
–– Discuri crăpate sau deformate sau discuri care au fost reparate
–– Discuri cu hârtie sau etichete adezive pe ele
• Un DualDisc are o parte care se conformează standardului DVD şi o altă parte care
conţine doar date audio. Partea care conţine doar date audio nu poate fi redată
pe consolă.
• Atunci când redaţi discuri cu conţinut care a fost copiat în mod fraudulos, pot apărea
sunete anormale sau conţinutul s-ar putea să nu fie redat corect.
• Pentru redarea continuă a discurilor BD protejate prin drepturi de autor, ar putea
fi necesară reînnoirea cheii de criptare pentru AACS (Advanced Access Content
System). Cheia de criptare este reînnoită automat în cazul în care consola este
conectată la internet.
• Este posibil ca unele discuri să nu poată fi redate din cauza zgârieturilor, prafului,
calităţii înregistrării sau a caracteristicilor dispozitivului de înregistrare.
• În cazuri rare, discurile BD şi DVD pot să nu funcţioneze corespunzător când sunt
redate pe consolă. Aceasta se datorează în principal variaţiilor din procesul
de fabricare sau codificării software-ului.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under
license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™” and “Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc
Association.
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.
USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers
Forum, Inc.
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea respectivilor proprietari.
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Ghid de pornire rapidă
Învaţă cum să îţi configurezi consola PS5 şi cum să foloseşti funcţiile de bază din Ghidul
de pornire rapidă inclus.

Ghidul utilizatorului
Descoperiţi tot ceea ce poate face consola PS5. Aflaţi cum puteţi configura setările
şi cum puteţi utiliza fiecare funcţie. Pentru a vedea Ghidul utilizatorului aveţi nevoie
de conexiune la internet. De pe ecranul principal al consolei PS5, accesaţi Setări
>
Ghidul utilizatorului, Sănătate şi siguranţă şi alte informații > Ghidul utilizatorului.

Site-ul web pentru asistenţa clienţilor
Găsiţi informaţii de asistenţă online, precum depanare pas cu pas şi întrebări
frecvente, vizitând playstation.com/help.
Informaţiile din acest manual sunt supuse modificărilor fără înştiinţare.
Utilizarea în scopuri comerciale sau închirierea acestui produs este interzisă.
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