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VAROVANIE

Zásah elektrickým prúdom

Aby ste predišli elektrickému šoku, neotvárajte kryt.  
Opravu prenechajte výhradne kvalifikovanému personálu.

Laser

Tento prístroj je podľa IEC60825-1:2014. klasifikovaný ako laserový produkt 1. triedy.

Výstraha
Používanie ovládacích prvkov, úpravy alebo vykonávanie postupov iných,  
než ktoré sú tu uvedené, môžu zapríčiniť nebezpečné vystavenie žiareniu.

Používanie optických prístrojov spolu s týmto produktom môže zvýšiť  
riziko poškodenia očí.

Pohyblivé lopatky ventilátora
Časti tela držte ďalej od lopatiek ventilátora.

Záchvaty vyvolané svetelnou stimuláciou (fotosenzitívna epilepsia)
Ak trpíte epilepsiou alebo sa u vás v minulosti vyskytli záchvaty, pred používaním 
konzoly sa poraďte so svojim lekárom.
Niektorí jedinci sú citliví na blikajúce alebo zábleskové svetlá alebo geometrické tvary  
a vzory, môžu trpieť nediagnostikovanými epileptickými stavmi a pri hraní videohier  
alebo sledovaní videoobsahu sa u nich môžu objaviť epileptické záchvaty.

OKAMŽITE PRERUŠTE POUŽÍVANIE a poraďte sa so svojím lekárom, ak sa pri vystavení 
blikajúcim alebo zábleskovým svetlám alebo iným svetelným podnetom počas hrania 
videohier alebo sledovaní videoobsahu vyskytnú niektoré z nasledujúcich zdravotných 
problémov alebo príznakov: bolesť očí, poruchy videnia, migréna, šklbanie svalov,  
kŕče alebo iné mimovoľné pohyby, výpadky pamäte, strata vedomia alebo zmätenosť  
či dezorientácia.

Okrem vyššie uvedeného okamžite PRERUŠTE POUŽÍVANIE, ak sa u vás pri hraní 
vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov: bolesť hlavy, závraty, nevoľnosť, 
vyčerpanosť, príznaky podobné príznakom kinetózy alebo nepríjemný pocit či bolesť  
v jednej z častí tela, ako sú oči, uši, ruky, paže, nohy. Ak stav pretrváva, vyhľadajte 
lekársku pomoc.

Rádiové vlny
Rádiové vlny môžu ovplyvniť elektronické zariadenia alebo zdravotnícke pomôcky 
(napríklad kardiostimulátory), čo môže viesť k poruchám a možným zraneniam.
• Ak používate kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke pomôcky, pred použitím funkcie 

bezdrôtovej siete (Bluetooth® a bezdrôtová sieť LAN) sa poraďte so svojím lekárom  
alebo výrobcom svojho zdravotníckeho zariadenia.

• Funkciu bezdrôtovej siete nepoužívajte na nasledujúcich miestach:
 – V oblastiach, kde je používanie bezdrôtových sietí zakázané, napríklad  
v nemocniciach. Pri používaní konzoly v týchto priestoroch dodržiavajte  
predpisy príslušných zdravotníckych zariadení.

 – V oblastiach v blízkosti požiarnych alarmov, automatických dverí a iných  
typov automatizovaného vybavenia.

Magnety
Tieto produkty obsahujú magnety, ktoré môžu rušiť činnosť kardiostimulátorov, 
defibrilátorov a programovateľných shuntových ventilov alebo iných zdravotníckych 
pomôcok. Tieto produkty neumiestňujte do blízkosti takýchto zdravotníckych  
pomôcok alebo osôb, ktoré takéto zdravotnícke pomôcky používajú. Ak používate  
takéto zdravotnícke pomôcky, pred použitím týchto produktov sa najprv poraďte  
so svojím lekárom.

Použitie slúchadiel s mikrofónom alebo slúchadiel
Ak sa slúchadlá s mikrofónom alebo slúchadlá (nie sú súčasťou balenia) používajú  
pri vysokej hlasitosti, môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu sluchu. Nastavte hlasitosť  
na bezpečnú úroveň. Po istom čase sa vám čoraz vyššia úroveň hlasitosti môže zdať 
normálna, v skutočnosti sa vám však poškodzuje sluch. V prípade zvonenia v ušiach  
alebo ak počujete len tlmené zvuky, prestaňte slúchadlá používať a požiadajte  
o vyšetrenie sluchu. Čím je hlasitosť vyššia, tým skôr môže nastať porucha vášho sluchu.

Manipulácia s lítium-iónovými batériami
Nemanipulujte s poškodenými alebo vytekajúcimi lítium-iónovými batériami. Ak vyteká 
kvapalina zo vstavanej batérie, okamžite prestaňte používať produkt a ohľadom asistencie 
kontaktujte technickú podporu. Ak sa kvapalina dostane na vaše oblečenie, pokožku alebo 
do očí, okamžite vypláchnite postihnutú oblasť čistou vodou a navštívte lekára. Kvapalina 
batérie môže spôsobiť oslepnutie.
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Súlad

Toto vybavenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity stanovené v smernici RE. 
Používajte iba káble, ktoré a) sa dodávajú so zariadením, b) sú oficiálnym príslušenstvom 
PlayStation alebo c) sú kratšie ako 3 metre.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Interactive 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.

Import do Európy a distribúciu zabezpečuje spoločnosť Sony Interactive Entertainment 
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.

Autorizovaným zastupiteľstvom pre vydávanie a držbu vyhlásení o zhode  
je spoločnosť Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,  
1930 Zaventem, Belgicko.

Smernica RE - vyhlásenie o zhode
Sony Interactive Entertainment Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné 
požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU. Podrobnosti získate  
na nasledovnej webovej adrese: http://www.compliance.sony.de/

Toto rádiové vybavenie je určené na použitie so schválenými verziami softvéru, ktoré sú 
uvedené vo Vyhlásení o zhode s EÚ. Softvér nahraný v rádiovej časti tohto zariadenia bol 
overený a je v súlade so základnými požiadavkami smernice 2014/53/EÚ. Verziu softvéru 
môžete nájsť cez: Vyberte položky Settings (Nastavenia)  > System (Systém) >  
System Software (Systémový softvér) > Console Information (Informácie o konzole).

Pásmo bezdrôtovej frekvencie a maximálny výstupný výkon:
– Bluetooth® 2,4 GHz: menej ako 10 mW
– WLAN 2,4 GHz: menej ako 100 mW
– WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: menej ako 100 mW, W58: menej ako 25 mW
Toto rádiové zariadenie bolo vyhodnotené ako prijímač kategórie 1  
definovaný v EN 300 440 V2.1.1.

Ekodizajn produktu

Informácie o napájacích zdrojoch a energetickej účinnosti súvisiace s požiadavkami  
EÚ na ekodizajn z nariadenia (EÚ) č. 801/2013 a tiež o európskej samoregulačnej 
iniciatíve pre ďalšie zlepšovanie energetickej efektivity herných konzol (uznané 
v záverečnej správe Európskej komisie v COM(2015) 178) nájdete na tejto adrese: 
playstation.com/Ecodesign 

Likvidácia výrobku

Keď sa na ktoromkoľvek našom elektrickom zariadení, batérii alebo obalových  
materiáloch nachádza jeden zo symbolov, upozorňuje to na to, že príslušné elektrické 
zariadenie alebo batériu nie je v EÚ, Turecku či iných krajinách, kde sú k dispozícii  
systémy zberu triedeného odpadu, možné likvidovať spolu s netriedeným domácim 
odpadom. V záujme náležitej likvidácie odpadu zariadenia likvidujte prostredníctvom 
registrovaných zberných surovín  v súlade s platnou legislatívou. Vyradené elektrické 
produkty a batérie je možné bezplatne likvidovať aj prostredníctvom predajcov pri 
zakúpení nových produktov rovnakého typu. Navyše, v krajinách EÚ môžu veľkí 
maloobchodní predajcovia realizovať bezplatný zber drobných vyradených  
elektronických produktov. U svojho miestneho maloobchodného predajcu  
sa informujte, či je táto služba k dispozícii pre vami likvidované produkty.  
Týmto konaním pomôžete chrániť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany 
životného prostredia pri manipulácii s elektrickým odpadom a jeho likvidácii.

Túto značku je možné na batériách používať v kombinácii s ďalšími chemickými  
značkami. Chemická značka pre olovo (Pb) je uvedená v prípade, že batéria obsahuje  
viac ako 0,004 % olova.

Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorá je permanentne zabudovaná z bezpečnostných 
dôvodov a z dôvodov integrity údajov. Počas životnosti zariadenia by nemala byť  
potrebná výmena batérie a môže byť vyberaná iba autorizovaným servisným 
pracovníkom. V záujme zabezpečenia správnej likvidácie batérie likvidujte toto  
zariadenie ako elektrický odpad.

Systémový softvér
Používanie tejto konzoly PlayStation®5 sa vykladá ako súhlas so zmluvou o licencii  
na softvér systému od spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Ďalšie informácie 
nájdete na adrese doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Ak nie je možné softvér aktualizovať cez internet, môžete tiež použiť herný disk alebo 
jednotku USB. Podrobnosti nájdete na webovej lokalite aktualizácie.

Aktualizáciou systémového softvéru konzoly PS5™ získavate možnosť vychutnať  
si doplnkové funkcie, príjemnejší zážitok z používania a zvýšenú mieru bezpečnosti.  
Vždy vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu.

SK
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Bezpečnostné opatrenia
Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju ako 
referenciu do budúcnosti. Túto príručku by si mali prečítať aj rodičia a zákonní zástupcovia 
detí a mali by zaistiť, aby ich deti dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia.

Bezpečnosť
Tento produkt bol navrhnutý s maximálnym zreteľom na bezpečnosť. V prípade každého 
elektrického zariadenia však pri nesprávnom používaní hrozí potenciálne riziko požiaru, 
zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia. V záujme zaistenia prevádzky bez nehôd 
postupujte podľa týchto pokynov. Dodržiavajte všetky upozornenia, opatrenia a pokyny.  
Ak si nie ste istí akoukoľvek informáciou v tejto príručke, obráťte sa na príslušnú linku 
zákazníckej podpory pre produkty PlayStation®, ktorú nájdete v záručnej knižke.

Použitie elektrického sieťového kábla
• Pravidelne kontrolujte elektrický sieťový kábel, či nie je poškodený a či sa v okolí  

zástrčky alebo zdroja napájania nenachádzajú usadeniny prachu.
• V prípade, že zariadenie funguje neprirodzeným spôsobom, vydáva neobvyklé zvuky 

alebo zápach, alebo je príliš horúci na dotyk, prestaňte ho používať, okamžite odpojte 
elektrický sieťový kábel od elektrickej siete a okamžite odpojte akékoľvek iné káble.

• Ak potrebujete konzolu z akéhokoľvek dôvodu odpojiť, konzolu pripojte a používajte  
na mieste, odkiaľ máte ľahký prístup k elektrickej zásuvke.

Použitie vibrácií bezdrôtového ovládača
• Ak je bezdrôtový ovládač umiestnený na rovnom povrchu, vibrácie bezdrôtového 

ovládača počas hry môžu spôsobiť jeho pád a zapríčiniť zranenie alebo poruchu.
• Vibračnú funkciu alebo funkciu efektu spustenia nepoužívajte, ak trpíte ochoreniami 

alebo zraneniami kostí, kĺbov, prípadne svalov na ruke alebo paži. Ak ste indisponovaní 
alebo zranení, nehrajte tituly s týmito funkciami pomocou ovládača, pokiaľ ste tieto 
funkcie nenastavili na možnosť „Off“ (Vypnuté). Ak chcete funkcie zapnúť alebo vypnúť,  
na domovskej obrazovke vyberte položky Settings (Nastavenia)  > Accessories  
(Príslušenstvo). 

Použitie krytu
• Nepoužívajte konzolu bez krytu. Mohlo by to spôsobiť požiar, zásah elektrickým  

prúdom alebo poruchu.

Zranenia malých detí
• Produkt držte mimo dosahu malých detí. Malé deti by mohli prehltnúť malé  

s účiastky alebo okolo seba ovinúť káble, čo môže spôsobiť ublíženie na zdraví,  
nehodu alebo poruchu.

Úroveň hlasitosti
• Ako si chrániť sluch. Obmedzujte dĺžku času, počas ktorého používate slúchadlá  

s mikrofónom alebo slúchadlá pri vysokej hlasitosti.
• Nezvyšujte hlasitosť s cieľom potlačiť hluk prostredia.
• Ak nepočujete ľudí, ktorí rozprávajú vo vašej blízkosti, znížte hlasitosť.

Použitie a manipulácia s konzolou

Umiestnenie konzoly
• Konzola by sa mala inštalovať a používať pri minimálnej vzdialenosti 20 cm od tela.
• Pri používaní nesmie byť konzola v zatvorenej skrinke ani na žiadnom mieste,  

kde sa môže akumulovať teplo. V opačnom prípade sa konzola môže prehriať  
a spôsobiť požiar, zranenie alebo poruchu.

• Ak je konzola príliš horúca, na obrazovke sa zobrazí hlásenie s upozornením. V takom 
prípade konzolu vypnite a počkajte, kým vychladne. Ak by ste pokračovali v používaní, 
mohlo by to viesť k poškodeniu alebo poruche. Po ochladení konzoly ju pred opätovným 
použitím presuňte na dobre vetrané miesto, ktoré nie je vystavené vysokým teplotám.

• Počas prevádzky, prepravy alebo uskladnenia konzolu, príslušenstvo alebo batériu 
nevystavujte vysokým teplotám, vysokej vlhkosti ani priamemu slnečnému žiareniu.

Dobre osvetlený priestor
• Zvoľte si dobre osvetlený priestor a zachovávajte bezpečnú vzdialenosť  

od obrazovky televízora.

Prestávky
• Konzolu nepoužívajte veľmi dlho. Po každej hodine hrania si urobte 15-minútovú 

prestávku.
• Ak pociťujete únavu alebo ospalosť, nehrajte.
• Ak pri obsluhe bezdrôtového ovládača začnete pociťovať únavu, nepríjemný pocit  

alebo bolesti rúk či paží, okamžite prestaňte konzolu používať. Ak tento stav pretrváva, 
obráťte sa na lekára.

• Ak začnete pociťovať niektorý z nasledujúcich zdravotných problémov, okamžite 
prestaňte konzolu používať. Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

 – Závrat, nevoľnosť, vyčerpanosť alebo príznaky podobné príznakom kinetózy
 – Nepríjemný pocit alebo bolesť v niektorej časti tela (napr. oči, uši, ruky alebo paže)

Tekutiny, prach, dym a para
• Počas elektrickej búrky sa produktu nedotýkajte.
• Produkt nepoužívajte v blízkosti vody.
• Dávajte pozor, aby sa do produktu nedostali tekutiny, drobné častice  

ani iné cudzie predmety.
• Produkt nevystavujte pôsobeniu prachu, dymu a pár. Konzolu tiež neumiestňujte do 

príliš prašného alebo zafajčeného priestoru. Nánosy prachu alebo zvyšky cigaretového 
dymu na vnútorných komponentoch (napr. objektíve) môžu spôsobiť poruchu konzoly.

Použitie základne
• Pomocou priloženej základne nastavte konzolu podľa pokynov. 

Ak nepoužívate základňu a konzolu ste nastavili iným spôsobom, ako je určené,  
hrozí riziko zranenia, poškodenia alebo poruchy. Pokyny na pripevnenie základne 
nájdete v Príručke rýchleho spustenia.
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Umiestnenie a manipulácia
• Pri prenášaní konzoly buďte opatrní. Ak konzolu riadne neuchopíte, môže vám  

spadnúť a poškodiť sa alebo niekoho zraniť. Konzolu neprenášajte iba za kryt.  
Pri pripevňovaní základne ku konzole držte konzolu bezpečne a nie iba za kryt.

• Ak je vložený disk, konzolou nehýbte ani nemeňte jej polohu. Vibrácie môžu viesť  
k poškriabaniu disku alebo konzoly.

• Ak svieti alebo bliká indikátor napájania, konzolu neposúvajte ani neupravujte jej 
polohu. Mohlo by dôjsť k strate alebo poškodeniu údajov, prípadne by sa mohla 
poškodiť samotná konzola.

• Na konzolu nestúpajte, neklaďte na ňu žiadne predmety ani na ňu neukladajte  
ďalšie zariadenia.

• Konzolu ani pripojené príslušenstvo neklaďte na zem ani nikde,  
kde by o ne  mohol niekto zakopnúť.

• Nedotýkajte sa portov konzoly alebo príslušenstva.

Vypnutie na pájania
• Keď sa do pamäte konzoly ukladajú alebo načítavajú údaje z jednotiek SSD alebo  

USB, konzolu nevypínajte.
• Neodpájajte elektrický sieťový kábel zo zdroja elektrickej energie, kým nezhasne 

indikátor napájania. Ak odpojíte elektrický sieťový kábel, kým indikátor napájania  
svieti alebo bliká, môže dôjsť k strate alebo poškodeniu údajov, prípadne  
k poškodeniu konzoly.

Nízkoteplotné popáleniny
• Pri používaní sa nesmiete konzoly alebo vzduchu z ventilátorov konzoly dlhodobo 

dotýkať žiadnou časťou tela. Dlhodobý kontakt za týchto podmienok môže spôsobiť 
nízkoteplotné popáleniny.

Elektrostatický výboj
• Keď sa používajú slúchadlá s mikrofónom alebo slúchadlá na miestach s mimoriadne 

suchým ovzduším, niekedy môžete vo svojich ušiach pocítiť drobný a krátky výboj 
statickej elektriny. Spôsobuje to akumulácia statickej elektriny v tele človeka,  
pričom nejde o poruchu slúchadiel s mikrofónom ani slúchadiel.

Bezpečné používanie deťmi
• V záujme zaistenia bezpečného a zodpovedného používania internetu sa rodičom 

odporúča sledovať deti pri online aktivitách. Ďalšie informácie nájdete na adrese 
playstation.com/parents.

Ventilátory
Nezakrývajte žiadne ventilátory V záujme zachovania správneho vetrania postupujte podľa 
pokynov uvedených nižšie:
• Konzolu umiestnite minimálne 10 cm od steny.
• Neklaďte ju na koberec alebo rohož s dlhým vlasom.
• Neumiestňujte ju do úzkeho alebo obmedzeného priestoru.
• Nezakrývajte ju látkou.
• Dbajte, aby sa na ventilátoroch nehromadil prach. 

Podmienky uskladnenia
Umiestnenie konzoly, elektrického sieťového kábla, batérie alebo príslušenstva počas 
prevádzky, prepravy a skladovania na nasledujúcich miestach môže spôsobiť požiar,  
zásah elektrickým prúdom, zranenie, poškodenie alebo poruchu. 
• Oblasť vystavená dymu, pare alebo nadmernému prachu.
• Oblasť vystavená priamemu slnečnému žiareniu s vysokou vlhkosťou alebo akákoľvek 

iná oblasť vystavená vysokým teplotám, napríklad blízko vykurovacieho zariadenia  
alebo oblasť, kde sa môže hromadiť teplo.

• Povrch, ktorý je nestabilný, naklonený alebo vystavený vibráciám.

Použitie bezdrôtového ovládača

Vstavaná batéria
• Výstraha – používanie vstavanej batérie:

 – Bezdrôtový ovládač obsahuje lítium-iónovú nabíjateľnú batériu.
 – Pred použitím bezdrôtového ovládača si prečítajte všetky pokyny  
ohľadom manipulácie a nabíjania batérie a pozorne ich dodržujte.

 – Pri manipulácii s batériou buďte obzvlášť pozorní. Nesprávne použitie  
môže spôsobiť požiar a popáleniny.

 – Batériu sa nikdy nepokúšajte otvárať, drviť, zahrievať alebo zapaľovať.
 – Batériu nenechávajte dlhú dobu nabíjať, keď sa bezdrôtový ovládač nepoužíva.
 – Použité batérie vždy likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi alebo nariadeniami.

Senzor pohybu
• Pri používaní funkcie senzora pohybu bezdrôtového ovládača dávajte pozor  

na nasledujúce body. Ak ovládač zasiahne osobu alebo predmet, môže dôjsť  
k náhodnému zraneniu alebo poškodeniu.

 – Pred použitím funkcie senzora pohybu si overte, či máte dostatok miesta na pohyb.
 – Pevne uchopte bezdrôtový ovládač tak, aby sa vám nevyšmykol a nespôsobil škodu 
alebo zranenia.

 – Ak používate bezdrôtový ovládač, ktorý je pripojený ku konzole PS5 pomocou  
kábla USB, skontrolujte, či má kábel dostatok miesta, aby nezasiahol žiadnu  
osobu ani objekt.

Kompatibilita
• Ovládače určené na použitie s konzolami PlayStation®, PlayStation®2  

a PlayStation®3, ako sú analógové ovládače (DUALSHOCK® a DUALSHOCK®2)  
a bezdrôtový ovládač DUALSHOCK®3, nie sú kompatibilné s konzolou PS5.  
Bezdrôtový ovládač DUALSHOCK®4 je kompatibilný so softvérom formátu  
PlayStation®4 na konzole PS5, ale nie so softvérom formátu PS5 na konzole PS5.

Svetelná lišta
• Nepozerajte sa na svetelnú lištu na ovládači, keď bliká. Ak pocítite nepohodlie  

alebo bolesti v ľubovoľnej časti tela vplyvom svetelnej stimulácie, produkt okamžite 
prestaňte používať. 

SK
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Nabíjanie
• Batériu nabíjajte pri teplote okolia v rozsahu 10 °C až 30 °C. Pri odlišných teplotách 

nabíjanie nemusí byť natoľko účinné.
• Ak sa bezdrôtový ovládač dlhší čas nepoužíva, odporúča sa ho aspoň raz ročne úplne 

nabiť, aby si batéria zachovala funkčnosť.

Obmedzená životnosť
• Batéria má obmedzenú životnosť. Výdrž batérie sa bude s opakovaným  

používaním a pribúdajúcim vekom postupne skracovať. Životnosť batérie sa bude líšiť  
aj v závislosti od spôsobu uskladnenia, spôsobu používania, prevádzkového prostredia  
a iných faktorov.

Použitie elektrického sieťového kábla
• Pravidelne kontrolujte elektrický sieťový kábel, aby ste zaistili jeho bezpečnú prevádzku. 

V prípade poškodenia ho prestaňte okamžite používať a obráťte sa na príslušnú linku 
zákazníckej podpory pre produkty PlayStation® , ktorú nájdete v záručnej knižke.

• Nepoužívajte iný napájací kábel ako priložený elektrický sieťový kábel. Elektrický sieťový 
kábel je navrhnutý špeciálne na použitie iba s touto konzolou a nemal by sa používať  
s inými elektrickými zariadeniami.

• Nedotýkajte sa zástrčky elektrického sieťového kábla mokrými rukami.
• Dbajte, aby sa na elektrický sieťový kábel nešliapalo a aby sa nemohol pricviknúť,  

a to najmä na mieste zástrčiek, expanzných zásuviek a v bode, kde kábel  
vychádza z konzoly.

• Na kábel neklaďte ťažké predmety.
• Elektrický sieťový kábel neklaďte do blízkosti vykurovacích telies a nevystavujte ho teplu.
• Elektrický sieťový kábel nepripájajte k napäťovému transformátoru ani k invertoru. 

Pripojenie elektrického sieťového kábla k napäťovému transformátoru pri cestách  
za oceán, prípadne k invertoru na účely použitia v automobile, môže zapríčiniť 
kumulovanie tepla v konzole a spôsobiť popáleniny alebo poruchu.

• Nedovoľte, aby sa okolo portu AC IN hromadil prach alebo neznáme látky.  
Pred pripojením alebo zapojením elektrického sieťového kábla do siete skontrolujte,  
či na zástrčke alebo pripojovacom konci kábla, zdroji napájania alebo porte AC IN na 
zadnej strane konzoly nie je prach alebo neznáme látky. Ak sa zástrčka alebo port 
zašpiní, pred pripojením ich utrite suchou handričkou.

• Keď chcete konzolu očistiť alebo niekam presunúť, prípadne ak viete, že ju nebudete 
dlhšie používať, odpojte elektrický sieťový kábel od prívodu elektrickej energie.  
Pri odpájaní uchopte elektrický sieťový kábel za zástrčku a vytiahnite priamo z prívodu 
elektrickej energie. Nikdy neťahajte za kábel ani šikmo.

Konzolu alebo jej príslušenstvo nikdy nerozoberajte ani neupravujte
Konzolu a príslušenstvo používajte v súlade s pokynmi uvedenými v dokumentácii  
k produktu. Na analýzu alebo úpravu konzoly a príslušenstva ani na analýzu a použitie  
jej konfigurácie obvodov neudeľujeme žiadne oprávnenie. Neoprávnenou opravou  
konzoly alebo príslušenstva sa zruší vaša záruka. Vo vnútri  tejto konzoly nie sú žiadne 
súčasti vyžadujúce servisný zásah používateľa. Okrem toho existuje riziko vystavenia 
laserovému žiareniu, ako aj zásahu elektrickým prúdom.

Sieť
• Na pripojenie k sieti je potrebné pripojenie na internet.
• Za úhradu poplatkov za internetové služby ste zodpovední vy. Podrobnosti nájdete  

v informáciách uvedených v servisnej zmluve alebo sa obráťte na poskytovateľa 
internetových služieb.

• Používajte iba ethernetový kábel kompatibilný so sieťami 10BASE-T, 100BASE-TX alebo 
1000BASE-T. Nepoužívajte kábel určený pre štandardnú bytovú telefónnu linku alebo 
káble iných typov, ako sú tu uvedené. Použitie nesprávneho typu kábla alebo vodiča 
môže spôsobiť, že cez port LAN bude prechádzať viac elektrického prúdu,  
ako je potrebné, čo môže viesť k hromadeniu tepla, požiaru alebo poruche.

Funkcia bezdrôtovej siete
• Frekvencie používané funkciou bezdrôtovej siete konzoly sú v rozsahu 2,4 GHz  

(WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). Rozsah rádiových vĺn 2,4 GHz zdieľajú rôzne 
zariadenia. Konzola bola navrhnutá na minimalizáciu účinku iných zariadení 
využívajúcich rovnaké pásmo. V niektorých prípadoch však rušenie inými  
zariadeniami môže znížiť rýchlosť pripojenia, skrátiť dosah signálu a spôsobiť  
náhle prerušenie spojenia.

• Prevádzka v pásme 5150 – 5350 MHz je obmedzená iba na použitie v interiéri.
• Pri výbere prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN pomocou funkcie skenovania 

konzoly sa môžu zobraziť prístupové body, ktoré nie sú určené na verejné použitie. 
Pripojte sa iba k prístupovému bodu, ktorý ste oprávnení používať, alebo k takému,  
ktorý je dostupný prostredníctvom verejnej bezdrôtovej siete LAN alebo služby hotspot.

Zrážanie vlhkosti
Pri bezprostrednom prenose konzoly alebo disku z chladných priestorov do teplých,  
sa na objektíve vnútri konzoly alebo na disku môže kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu  
dôjde, konzola nemusí fungovať správne. V takom prípade vyberte disk a vypnite  
a odpojte konzolu. Disk nevkladajte späť, kým sa vlhkosť neodparí (môže to trvať  
aj niekoľko hodín). Ak konzola naďalej nefunguje správne, obráťte sa na príslušnú  
linku zákazníckej podpory pre produkty PlayStation®, ktorú nájdete v záručnej knižke.

Čistenie
Z bezpečnostných dôvodov pred čistením konzoly alebo pripojeného príslušenstva 
odpojte elektrický sieťový kábel (nie je súčasťou balenia) od prívodu elektrickej energie.

Vonkajšie plochy (plastový kryt konzoly a bezdrôtového ovládača)
• Poutierajte ich jemnou suchou handričkou.
• Aby ste zabránili zmene farby a kvality povrchu vašej konzoly alebo periférnych 

zariadení, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
 – Nestriekajte ani neaplikujte na ne insekticídy alebo prchavé látky vrátane riedidla 
farieb, benzénu alebo alkoholu. Neutierajte utierkou navlhčenou akýmkoľvek 
chemickým prípravkom.

 – Neodkladajte ani neklaďte ovládač ani slúchadlá s mikrofónom na vrch konzoly.
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Porty/konektory
Porty/konektory na konzole nepoužívajte, ak sú znečistené. Nemusia správne viesť 
elektrinu. Keď sú znečistené, utrite ich suchou handričkou.

Disky

Poznámka o kompatibilite
Niektoré médiá môžu podliehať oblastným alebo územným obmedzeniam a nemusia 
fungovať s vašou konzolou. Podrobnosti nájdete na obaloch médií.

Manipulácia
Odtlačky prstov, prach, nečistoty alebo škrabance na disku môžu skresliť obraz alebo  
znížiť kvalitu zvuku. Vezmite do úvahy nasledujúce.
• Pri manipulácii s diskom sa nedotýkajte povrchu disku.
• Na disky nelepte papier ani pásku a nepíšte na ne.

Skladovanie
• Disky nevystavujte vysokým teplotám, vysokej vlhkosti alebo priamemu  

slnečnému svetlu.
• Ak sa disky nebudú dlhší čas používať, uložte ich do príslušných obalov.  

Skladovanie diskov, ktoré nie sú uložené v obale, alebo ich ukladanie pod  
uhlom ich môže zdeformovať.

Spôsob čistenia
• Disky čistite mäkkou handričkou miernym utieraním od stredu smerom von.
• Nepoužívajte rozpúšťadlá, čističe platní, antistatické spreje ani iné chemikálie, pretože 

môžu disky poškodiť.

Technické parametre
Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. V závislosti 
od používanej verzie softvéru môže konzola fungovať inak, ako je opísané v tejto príručke.

Konzola PlayStation®5

Hlavný procesor

Jednočipový vlastný procesor
CPU: x86-64-AMD Ryzen™ “Zen2”, 8 jadier/16 vlákien
GPU:  10 TFLOPS, AMD Radeon™ Grafický engine založený  

na RDNA

Pamäť GDDR6 16 GB

Úložisko 825 GB vlastný disk SSD*1

Optická jednotka (len na čítanie)

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

Typ:  polovodič, kontinuálny
Vlnová dĺžka BD:  395 – 415 nm
 Výkon: max. 1 mW
Vlnová dĺžka DVD:  640 – 675 nm
 Výkon: max. 1 mW

Vstup/výstup*2
Port USB Type-A (Hi-Speed USB)
Port USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Gb/s) ×2
Port USB Type-C® (SuperSpeed USB 10 Gb/s)

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

AV výstup HDMI™ OUT port*3

Elektrický výkon
220-240 V  1,65 A
50/60 Hz

Maximálny menovitý príkon 350 W

Vonkajšie rozmery  
(bez vyčnievajúcich častí)

Pribl. 390 × 104 × 260 mm (šírka × výška × hĺbka)

Hmotnosť Pribl. 4,5 kg

Prevádzková teplota 5 °C až 35 °C

*1 Časť kapacity disku SSD je vyhradená na používanie v súvislosti so správou a údržbou konzoly 
a dodatočnými možnosťami. V dôsledku toho sa môže dostupná kapacita disku SSD líšiť.

*2 Použiteľnosť všetkých pripojených zariadení nie je zaručená.
*3 Použite priložený kábel HDMI.
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Bezdrôtový ovládač

Napájanie 5 V  1 500 mA

Typ batérie Vstavaná lítium-iónová batéria

Napätie batérie 3,65 V 

Kapacita batérie 1 560 mAh

Prevádzková teplota 5 °C až 35 °C

Hmotnosť Pribl. 280 g

Hrateľné disky
• Ultra HD Blu-ray™ formátu PlayStation®5 *1

• Podporovaný Blu-ray™ vo formáte PlayStation®4 *2

• Ultra HD Blu-ray™
• BD-ROM
• BD-R
• BD-RE *3

• DVD-ROM
• DVD+R/RW
• DVD-R/RW
• AVCHD
*1 Z disku nie je možné prehrávať softvér formátu PlayStation®, softvér formátu PlayStation®2  

a softvér formátu PlayStation®3.
*2 Počas hrania na konzole PS5 môžu chýbať niektoré funkcie dostupné na konzole PS4™. 

Konzolu PS5 môže byť potrebné aktualizovať na najnovší systémový softvér.  
Vyžaduje sa internetové pripojenie.

*3 Prehrávanie ver. BD-RE Disky 1.0 nie sú podporované.

Kódy regiónu
V závislosti od disku možno disku priradiť kód regiónu na základe geografického  
regiónu, v ktorom sa disk distribuuje. Konzola môže prehrávať disky označené 
nasledujúcimi kódmi regiónu.

Disk Kód regiónu

Disky Blu-ray™ (BD)

DVD   
Disk Blu-ray™ vo formáte 
PlayStation®4   

Upozornenia
• Disky DVD, ktoré nie sú dokončené, nie je možné prehrávať.
• Nepoužívajte nasledujúce disky. V opačnom prípade to môže spôsobiť  

poškodenie konzoly.
 – 8 cm disky
 – Nekruhové disky, ako sú disky v tvare karty, hviezdy alebo srdca
 – Prasknuté alebo zdeformované disky alebo disky, ktoré boli opravené
 – Disky polepené papierom alebo nálepkami

• Jedna strana disku DualDisc vyhovuje štandardu DVD a druhá strana obsahuje  
len zvukovú stopu. Stranu, ktorá obsahuje len zvukovú stopu, nie je možné  
na konzole prehrávať.

• Pri podvodnom prehrávaní diskov so skopírovaným obsahom môže zariadenie  
vydávať neobvyklé zvuky alebo sa obsah nemusí prehrávať správne.

• Na účely kontinuálneho prehrávania diskov BD chránených proti kopírovaniu môže  
byť potrebné obnoviť šifrovací kľúč pre AACS (Advanced Access Content System).  
Ak je konzola pripojená k internetu, šifrovací kľúč sa automaticky obnovuje.

• Niektoré disky sa nemusia dať prehrať kvôli škrabancom, prachu, kvalite záznamu  
alebo charakteristikám záznamového zariadenia.

• V zriedkavých prípadoch disky BD a DVD nemusia riadne fungovať pri pokuse  
o prehratie na konzole. Spôsobujú to v prvom rade odlišnosti v rámci výrobného  
procesu alebo kódovanie softvéru.
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Autorské práva a ochranné známky
„ ”, „PlayStation”, „5”, „PS5”, „PS4”, „DUALSHOCK” a „PlayStation Shapes Logo”  
sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive 
Entertainment Inc.

„SONY” a „ ” sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky  
spoločnosti Sony Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

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.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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Príručka rýchleho spustenia
Prečítajte si príručku rýchleho spustenia, ktorá je súčasťou balenia, a zistite,  
ako nastaviť konzolu PS5 a používať jej základné funkcie.

Používateľská príručka
Získajte kompletné informácie o funkčných možnostiach konzoly PS5.  
Naučte sa konfigurovať nastavenia a používať jednotlivé funkcie. Na zobrazenie 
Používateľskej príručky je potrebné pripojenie k internetu.Na domovskej obrazovke 
konzoly PS5 prejdite do položky Settings (Nastavenia)  > User’s Guide, Health and 
Safety and Other Information (Používateľská príručka, Bezpečnosť a ochrana zdravia  
a ďalšie informácie) > User’s Guide (Používateľská príručka).

Webová stránka zákazníckej podpory
Informácie online zákazníckej podpory, napríklad ako postupovať pri riešení 
problémov a často kladené otázky nájdete na adrese playstation.com/help.
Informácie obsiahnuté v tomto návode sa môžu bez predchádzajúceho 
upozornenia zmeniť.

Komerčné používanie alebo prenájom tohto produktu je zakázaný.


