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HE

לפני השימוש
  יש לקרוא בעיון מדריך זה את המדריכים של החומרה התואמת. יש לשמור את ההוראות 	 

לצורך עיון בעתיד.
  עדכן תמיד את תוכנת המערכת של PlayStation®5 ואת תוכנת ההתקן של הבקר האלחוטי 	 

לגירסה העדכנית ביותר.

אזהרה
שימוש בדיבורית או באוזנוית

שימוש בדיבורית או באוזניות )לא כלולות( בעוצמת קול גבוהה עלול לגרום לאובדן שמיעה לצמיתות. כוון את 
עוצמת הקול לרמה בטוחה. לאורך זמן, שמע בעוצמה גבוהה יותר ויותר עשוי להתחיל להישמע רגיל, אך 
למעשה עלול לפגוע בשמיעתך. אם אתה מרגיש צלצולים באוזניים, אי-נוחות או דיבור עמום, הפסק את 

ההאזנה ובדוק את שמיעתך. ככל שעוצמת הקול חזקה יותר, כך תושפע שמיעתך מוקדם יותר.

טיפול בסוללות ליתוים-וין
אין לטפל בסוללות ליתיום-יון פגומות או דולפות אם הנוזל הפנימי של הסוללה דולף החוצה, יש להפסיק מייד 

להשתמש במוצר ולפנות לתמיכה הטכנית לקבלת סיוע. אם הנוזל בא במגע עם הבגדים או העור או נכנס 
לעיניים, יש לשטוף מייד את האזור הנגוע במים נקיים ולפנות לרופא. נוזל הסוללה עלול לגרום לעיוורון.

גלי רדוי
גלי רדיו עשויים להשפיע על ציוד אלקטרוני או מכשירים רפואיים )לדוגמה, קוצבי לב(, דבר שעלול לגרום 

לתקלות ולפגיעה אפשרית. אם אתה משתמש בקוצב לב או במכשיר רפואי אחר, היוועץ עם רופא או עם יצרן 
המכשיר הרפואי לפני שתשתמש בתכונת הרשת האלחוטית )®Bluetooth ו-LAN אלחוטי(. אין להשתמש 

בתכונת הרשת האלחוטית במקומות הבאים: אזורים שבהם השימוש ברשת אלחוטית אסור, כמו בתי חולים. 
יש לציית לתקנות המוסד הרפואי בעת שימוש בקונסולה בגבולות המוסד. אזורים בקרבת אזעקות אש, 

דלתות אוטומטיות וסוגים אחרים של ציוד אוטומטי.

מגנטים
מוצר זה כולל מגנטים שעלולים להפריע לקוצבי לב, דפיברילטורים ושסתומי דלף ניתנים לתכנות או התקנים 

רפואיים אחרים. אין להניח מוצר זה בסמוך להתקנים רפואיים או לאנשים המשתמשים בהתקנים רפואיים 
מסוג זה. אם אתה משתמש בהתקנים רפואיים מסוג זה, היוועץ ברופא לפני השימוש במוצר.

אמצעי זהירות
בטיחות

מוצר זה תוכנן תוך דאגה מרבית לבטיחות. עם זאת, כל התקן חשמלי, אם נעשה בו שימוש שלא כהלכה, 
עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה. כדי לסייע להבטיח הפעלה נטולת תאונות, יש לפעול 

בהתאם להנחיות אלו.

 יש לשים לב לכל האזהרות, אמצעי הזהירות וההוראות. אם אינך בטוח לגבי מידע כלשהו במדריך זה, פנה 
 אל קו העזרה המתאים של שירות הלקוחות של  ®PlayStation, שאותו ניתן למצוא בסעיף 'אחריות' 

 .PlayStation®5 ב'מדריך הבטיחות' של קונסולת

  אם ההתקן פועל באופן בלתי רגיל, משמיע קולות או פולט ריחות לא רגילים או הופך חם למגע, 	 
יש להפסיק את השימוש ולנתק את כל הכבלים באופן מיידי.  

 הימנע מלשחק כאשר אתה עייף או זקוק לשינה. 	 
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שימוש ברטט של הבקר הלאחוטי 
 אם הבקר האלחוטי מונח על משטח שטוח, הרטט שלו במהלך משחק עלול לגרום לו ליפול, ולגרום 	 

לפציעה או לתקלה. 

 אל תשתמש בפונקציית הרטט או בפונקציית אפקט ההדק אם יש לך מחלה או פציעה בעצמות, במפרקים 
או בשרירי הראש או הזרועות. אם אתה סובל ממחלה או מפציעה כלשהי, אל תשחק בכותרים שכוללים 

 תכונות אלו באמצעות הבקר אלא אם כן העברת פונקציות אלו למצב Off )כבוי(. כדי לאפשר או להשבית 
.PS5™ אביזרים( במסך הבית של קונסולת( Accessories >  )הגדרות( Settings את התכונות, בחר

פציעות ילדים קטנים 
 יש לשמור את המוצר מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים. ילדים קטנים עלולים לבלוע חלקים קטנים 

או להסתבך בכבלים, דבר שעלול לגרום לפציעה או לתאונה, או לתקלה.

רמת עוצמת קול
כדי להגן על השמיעה. יש להגביל את זמן השימוש בדיבורית או באוזניות בעוצמת קול גבוהה.	 
יש להימנע מהגברת עוצמת הקול כדי לחסום רעשים מהסביבה. 	 
החלש את עוצמת הקול אם אינך יכול לשמוע אנשים מדברים בקרבתך. 	 

שימוש וטיפול

הפסקות 
יש להימנע משימוש ממושך בקונסולה. מומלץ לקחת הפסקה של 15 דקות לכל שעת משחק.	 
הימנע מלשחק כאשר אתה עייף או זקוק לשינה.	 
 הפסק מייד להשתמש בקונסולה אם תתחיל לחוש עייפות או אם תחוש אי-נוחות בידיים או בזרועות 	 

בעת תפעול הבקר האלחוטי. אם המצב נמשך, היוועץ ברופא. 
 אם אתה חווה אחת מהבעיות הבריאותיות הבאות, הפסק מייד את השימוש בקונסולה. אם התסמינים 	 

נמשכים, היוועץ ברופא.
סחרחורת, בחילה, לאות או תסמינים דומים למחלת ים —
אי-נוחות או כאב באיבר גוף כלשהו, כגון העיניים, האוזניים, הידיים או הזרועות —

מכת חשמל סטטי 
 בעת שימוש בדיבורית או באוזניות בתנאים של אוויר יבש במיוחד, ייתכן שלעתים תחוש באוזניך מכת 
 חשמל )סטטי( קלה וקצרה. מכת חשמל זו נגרמת כתוצאה מחשמל סטטי שהצטבר בגוף ולא מדובר 

בתקלה בדיבורית או באוזניות.
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חיישן תנועה 
 בעת שימוש בפונקציית חיישן התנועה של הבקר האלחוטי, יש לנקוט זהירות בקשר לנקודות הבאות. 

פגיעה של הבקר באדם או בעצם עלולה לגרום לפציעה או נזק בשוגג.

לפני השימוש בפונקציית חיישן התנועה, יש לוודא שיש מרחב תנועה מספיק.	 
יש לאחוז בחוזקה בבקר האלחוטי כדי למנוע ממנו להישמט מאחיזה ולגרום נזק או פציעה.	 
 אם נעשה שימוש בבקר אלחוטי שמחובר לקונסולת PS5 באמצעות כבל USB, יש לוודא שיש מספיק 	 

מקום לכבל כך שהכבל לא יפגע באדם או בעצם כלשהו.

שורת אורות 
 אין להביט בשורת האורות בבקר כאשר היא מהבהבת. אם תחוש אי-נוחות או כאבים באזור כלשהו 

בגוף כתוצאה מגירוי אור, הפסק את השימוש מייד.

מיקום וטיפול
אין להניח את המוצר על משטחים שאינם יציבים, שאינם ישרים או שחשופים לתנודות.	 
אל תניח את המוצר על הרצפה או במקום שבו הוא עלול לגרום למישהו להתנגש בו או ליפול.	 
אין לאפשר חדירה של מים או חלקיקים קטנים למוצר.	 
איו לגעת במוצר בידיים רטובות.	 
אין לגעת במוצר במהלך סופת ברקים.	 
אין להשליך או להפיל את המוצר ואף אין לחשוף אותו ללחץ פיזי חזק.	 
אין לעמוד על המוצר ואין להניח עליו חפצים.	 
אין לגעת ביציאות או להחדיר עצמים זרים כלשהם למוצר.	 
אם יש פיסות אבק או עצמים זרים על המחברים, יש להסיר אותם בעזרת מטלית יבשה לפני החיבור.	 
לעולם אין לפרק או לשנות את המוצר.	 
  מוצר זה כולל מגנטים שעלולים להפריע לקוצבי לב, דפיברילטורים ושסתומי דלף ניתנים לתכנות 	 

או התקנים רפואיים אחרים. אין להניח מוצר זה בסמוך להתקנים רפואיים או לאנשים המשתמשים 
 בהתקנים רפואיים מסוג זה. אם אתה משתמש בהתקנים רפואיים מסוג זה, היוועץ ברופא לפני 

השימוש במוצר.
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ניקוי
יש לפעול לפי ההוראות שלהלן כדי למנוע פגיעה או דהיית צבע של החלקים החיצוניים של המוצר.

יש לנגב במטלית רכה ויבשה.	 
אין להשתמש בקוטלי חרקים או בחומרים נדיפים אחרים.	 
אין להניח חומרי גומי או ויניל על צדו החיצוני של המוצר למשך פרק זמן ארוך.	 
 אין להשתמש בחומרים ממיסים או בכימיקלים אחרים. אין לנגב את המוצר במטלית ניקוי שספוגה 	 

בחומר כימי.

תנאי אחסון
 אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר במהלך הפעולה, 	 

ההובלה והאחסון.
אין להשאיר את המוצר ברכב שחלונותיו סגורים, במיוחד במזג אוויר חם.	 
אין לחשוף את המכשיר לאבק, עשן או אדים.	 



6

שמות חלקי חומרה
צד קדמי

כפתורי כיוון  ) A

כפתור  )יצירה(   ) B

שורת אורות  ) C

משטח מגע/כפתור משטח מגע  ) D

מחוון שחקן  ) E

כפתור  )אפשרויות(   ) F

 G (  כפתורי פעולה
כפתור  / כפתור  / כפתור  / כפתור  

R3 מוט ימני/כפתור  ) H

רמקול  ) I

 )PS(  כפתור  ) J

שקע אוזניות  ) K

מיקרופון  ) L

כפתור  )השתקה(   ) M

L3 מוט שמאלי/כפתור  ) N

A B D EC C F G

H

J IKLN M
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למעלה

EDCBA

R1 כפתור  ) A

R2 כפתור  ) B

USB יציאת  ) C

L1 כפתור  ) D

L2 כפתור  ) E

יש לבצע צימוד של הבקר
 .PS5 בפעם הראשונה שבה אתה משתמש בבקר, יהיה עליך להתאים אותו עם קונסולת

הפעל את הקונסולה.. 1

חבר את הבקר לקונסולה באמצעות כבל USB המצורף לקונסולה.. 2

3 . .)PS(  לחץ על כפתור

הבקר מופעל. לאחר ששורת האורות מהבהבת, מחוון השחקן נדלק. 

טעינת הבקר
 השתמש בכבל USB המצורף לקונסולה כדי לחבר את הבקר אל קונסולת PS5 כאשר הקונסולה מופעלת 

או במצב מנוחה. במצב מנוחה, שורת האורות בבקר תהבהב באיטיות בכתום. עם השלמת הטעינה, שורת 
האורות תכבה.

עצות
 כדי לטעון את הבקר בזמן שהקונסולה נמצאת במצב מנוחה, עליך להפעיל תכונה זו תחילה. לפרטים, 	 

.PS5 עיין במדריך למשתמש של
  באפשרותך גם לטעון את הבקר באמצעות חיבור כבל ה-USB למחשב או למכשיר USB אחר. 	 

 יש להשתמש בכבל USB שתואם לתקן ה-USB. יתכן שלא תוכל לטעון את הבקר באמצעות 
התקנים מסוימים.
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סוללה
זהירות – שימוש בסוללה המובנית:

מוצר זה מכיל סוללת ליתיום-יון נטענת. —
  לפני השימוש במוצר זה, יש לקרוא את כל ההוראות לטיפול בסוללה וטעינתה,  —

ולעקוב אחריהן בקפידה.
יש להקפיד על זהירות בעת הטיפול בסוללה. שימוש לא נכון עלול לגרום לשריפה ולכוויות. —
לעולם אין לנסות לפתוח, למעוך, לחמם או לשרוף את הסוללה. —
אין להשאיר את הסוללה בטעינה למשך זמן ממושך כאשר המוצר לא בשימוש. —
יש להשליך תמיד סוללות משומשות בהתאם לחוקים המקומיים או לדרישות המקומיות. —

משך חיי הסוללה
 משך חיי הסוללה מוגבל. משך טעינת הסוללה פוחת באופן הדרגתי בעקבות שימוש חוזר וכן בהתאם 	 

לגילה. משך חיי הסוללה תלוי גם בשיטת האחסון, מצב השימוש, השפעות סביבתיות וגורמים אחרים.
  יש לטעון בסביבה שבה טווח הטמפרטורות נע בין C° 10 עד C° 30. הטעינה עלולה שלא להיות 	 

יעילה כאשר היא מתבצעת בסביבות אחרות.
משך חיי הסוללה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השימוש ולגורמים סביבתיים.	 

כשאינו בשימוש
המבנה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.כאשר הבקר אינו בשימוש למשך תקופה ארוכה, 

מומלץ לבצע טעינה מלאה לפחות פעם בשנה כדי לסייע בשמירה על הפונקציונליות שלו.
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מפרט
 המבנה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. בהתאם לגרסת התוכנה שבשימוש, 

הקונסולה PS5 עשויה לפעול באופן שונה מזה שמתואר במדריך זה.

 5 V ⎓ 1,500 mA דירוג קלט חשמלי

סוללת ליתיום-יון מובנית סוג סוללה

3.65 V ⎓ מתח חשמלי

 1,560 mAh קיבולת סוללה

35°C5° לC טמפרטורת הפעלה

בערך 280 ג' משקל

סין ארץ הייצור
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אחרוית
אחריות היצרן עבור מוצר זה תקפה למשך 12 חודשים מיום הרכישה. לפרטים מלאים, יש לעיין בכתב 

.PS5-האחריות המצורף לאריזת ה

מוצר זה יוצר על-ידי או מטעם

.Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
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