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USB порт

HDMI изходен порт

Бутон RESET (нулиране)

Бутон POWER (захранване)

Индикатор POWER (захранване)

Бутон OPEN (отвори)

Портове за контролер

Бутон L2, бутон R2,  
бутон L1, бутон R1

Бутони за придвижване

Бутон , бутон ,  
бутон , бутон 

Бутон START (стартиране)

Бутон SELECT (избор)

Ръководство за ползване
Благодарим ви, че закупихте PlayStation®Classic. На тази 
конзола можете да играете игри с предварителна поръчка.
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За да избегнете токов удар, не отваряйте 
модула. За сервизните дейности се 
обръщайте само към квалифициран 
персонал.

 

Оборудването е тествано и съответства на 
ограниченията, посочени в Директивата за 
електромагнитна съвместимост. Не използвайте кабел с 
дължина над 3 метра.

Този продукт е произведен от или от името на Sony 
Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku 
Tokyo, 108-0075 Япония.
Внася се и се разпространява в Европа от Sony 
Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great 
Marlborough Street, Лондон, W1F 7LP, Великобритания.
Упълномощеният представител за издаване и запазване 
на Декларации за съответствие е Sony Belgium, 
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 
1935 Zaventem, Belgium.

Припадък, предизвикан от светлинен 
стимулатор (Фотосензитивна епилепсия)
Ако страдате от епилепсия или сте имали припадъци, 
консултирайте се с вашия лекар преди да играете. 
Някои хора може да получат дразнене в областта на 
очите, нарушено зрение, мигрена, тикове, конвулсии, 
причерняване, загуба на съзнание или дезориентация, 
когато бъдат подложени на мигащи или примигващи 
светлини или други светлинни стимули чрез 
телевизионния екран или докато играят видеоигри. 
Ако получите някой от гореизброените симптоми 
докато играете, прекратете употребата незабавно и се 
консултирайте с вашия лекар.

Спрете незабавно да играете, когато усетите следните 
симптоми
В допълнение към горните симптоми, ако по време на 
игра усетите главоболие, световъртеж, гадене, умора, 
симптоми, подобни на морска болест, или ако усетите 
дискомфорт или болки в очите, ушите, дланите, ръцете 
или краката, незабавно преустановете използването на 
продукта. Ако състоянието не отмине, потърсете 
медицинска помощ.

Софтуер
Използвайки този продукт, означава, че приемате 
лицензионното споразумение на Sony Interactive 
Entertainment Inc. За още подробности можете да 
разгледате 
doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/.

Използването на този продукт с търговска цел и 
отдаването му под наем е забранено.

Информацията в това ръководство подлежи на 
промяна без предизвестие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Моля, преди да използвате продукта, прочетете 
внимателно ръководството за AC адаптера (не е 
включен) и го запазете за бъдеща справка. Родителите и 
настойниците трябва да прочетат тези ръководства и да 
се уверят, че децата им спазват всички мерки за 
безопасност. 

Безопасност
Този продукт е проектиран с най-висока степен на 
безопасност. Все пак всеки електрически уред, който не 
се използва правилно, има вероятност да причини 
пожар, токов удар или физическо нараняване. За да 
осигурите безпроблемна работа, следвайте посочените 
по-долу насоки:

 ˎ Спазвайте всички предупреждения, предпазни 
мерки и инструкции.

 ˎ Редовно проверявайте USB кабела за повреда и 
запрашване около щепсела на AC адаптера (не е 
включен) или контакта.

 ˎ Прекратете употребата, извадете AC адаптера (не е 
включен) от контакта и откачете всякакви други 
кабели незабавно, ако уредът се държи по необичаен 
начин, издава необичайни звуци или миризми или 
се нагрее твърде много при докосване.

 ˎ Свържете и използвайте конзолата с лесен достъп до 
щепселната кутия.

 ˎ Свържете се с подходяща линия за обслужване на 
клиенти на PlayStation®, информация за която може 
да бъде намерена в гаранционната брошура.

Употреба и работа
 ˎ На тази конзола можете да играете игри с 

предварителна поръчка. На нея не можете да 
сваляте и играете други игри или да пускате дискове 
със софтуер във формат PlayStation® и аудиодискове.

 ˎ Тази конзола е съвместима само с доставените 
контролери.

 ˎ Паметта на конзолата съхранява ограничен обем от 
данни за сейвове на игри. Не се поддържат външни 
устройства за съхранение като карти памет.

 ˎ Някои функции на игри или геймплей 
преживявания може да се различават от тези на 
предходни версии PlayStation® конзоли.

 ˎ Не използвайте конзолата в затворен шкаф или 
други места, където може да се образува топлина. 

По този начин тя може да прегрее и да причини 
нараняване или неизправност.

 ˎ Ако вътрешната температура на конзолата се 
повиши, се извежда съобщение. В този случай я 
изключете и не я използвайте известно време. След 
охлаждане на конзолата я преместете на място с 
добра вентилация и възобновете използването.

 ˎ Използвайте в добре осветено пространство и на 
безопасно разстояние от екрана на телевизора.

 ˎ Избягвайте продължителното използване на 
конзолата. Правете 15-минутна почивка на всеки час 
слушане на музика.

 ˎ Избягвайте да играете при умора или нужда от сън.
 ˎ Спрете да използвате конзолата незабавно, ако 

започнете да изпитвате умора или усетите 
дискомфорт, или болка в китките или ръцете, 
докато използвате контролера. Ако състоянието 
продължи се консултирайте с лекар.

 ˎ Ако срещнете някой от посочените по-долу 
проблеми, прекратете употребата на конзолата 
незабавно. Ако симптомите не отшумят, 
консултирайте се с лекар.
 – Замаяност, гадене, умора или симптоми, подобни 
на морска болест
 – Дискомфорт или болка в части от тялото, като очи, 
уши, китки или ръце

 ˎ Дръжте конзолата, аксесоарите и всички дребни 
компоненти далеч от малки деца.

 ˎ Дръжте този продукт далеч от малки деца. Малките 
деца е възможно да погълнат дребните части или да 
увият кабели около себе си, което може да доведе до 
наранявания, злополуки или повреда.

 ˎ Уверете се, че преди свързване на HDMI кабела AC 
адаптерът (не е включен) е изключен от 
електрическата мрежа.

 ˎ Не докосвайте конзолата, AC адаптера (не е 
включен), свързани кабели или аксесоари по време 
на токов удар.

 ˎ Не използвайте конзолата или аксесоарите в близост 
до вода.

 ˎ Не позволявайте попадането на малки части или 
други външни предмети в конзолата или 
аксесоарите.

 ˎ Не излагайте конзолата на дъжд или влага.
 ˎ Не поставяйте съд с течности върху конзолата.

 ˎ Не докосвайте конекторните връзки на конзолата 
или аксесоарите.

 ˎ Не излагайте конзолата или аксесоарите на прах, 
дим или пара. Не поставяйте също конзолата в 
пространства, изложени на прекомерен прах или 
цигарен дим.

 ˎ Внимавайте при пренасянето на конзолата и 
аксесоарите към нея. При липса на добро сцепление 
конзолата и аксесоарите може да паднат и да 
причинят повреда или нараняване.

 ˎ Не изключвайте конзолата, докато данните се 
записват на или се зареждат от паметта на 
конзолата.

 ˎ Не премахвайте AC адаптера (не е включен) от 
контакта, докато индикаторът POWER (захранване) 
свети в зелено. Това може да доведе до загуба или 
повреда на данни или до повреда на конзолата.

 ˎ Не стъпвайте и не поставяйте предмети върху 
конзолата, както и не поставяйте конзолата върху 
други уреди.

 ˎ Не поставяйте конзолата и свързаните аксесоари на 
пода или на места, където някой може да се препъне 
или падне.

 ˎ Не позволявайте физически контакт с конзолата за 
продължителен период по време на употреба. Това 
може да причини леки изгаряния.

 ˎ При свързване на конзолата с плазмен телевизор 
или такъв с кинескоп* не оставяйте статични 
изображения на телевизионния екран за 
продължителен период от време, тъй като това 
може да остави постоянно бледо отражение на 
екрана.
* С изключение на LCD екрани

Условия на съхранение
 ˎ Не излагайте конзолата или аксесоарите на висока 

температура, висока влажност или пряка слънчева 
светлина.

 ˎ Не нагрявайте конзолата с кухненски или 
нагревателен уред, например сешоар. Това може да 
доведе до възникване на пожар, нараняване или 
неизправност.

 ˎ Не поставяйте конзолата или аксесоарите на 
нестабилни, наклонени или подложени на вибрации 
повърхности.

Предпазни мерки
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Вентилационни отвори
Не блокирайте вентилаторите. За да поддържате добра 
вентилация, следвайте посочените по-долу указания:

 ˎ Поставете конзолата на разстояние най-малко 10 см 
от стената.

 ˎ Не поставяйте върху килими с дълги влакна.
 ˎ Не поставяйте в тясно или стеснено пространство.
 ˎ Не покривайте с дрехи.
 ˎ Не позволявайте образуването на прах във 

вентилаторите.

AC адаптер (не е включен) и USB кабел
 ˎ Не използвайте AC адаптерa (не е включен), който 

не отговаря на посочените спецификации. Това 
може да причини пожар или токов удар.

 ˎ Не докосвайте щепсела на AC адаптерa (не е 
включен) с мокри ръце.

 ˎ Не повреждайте USB кабела. Използването на 
повреден кабел или конектор може да причини 
пожар или токов удар.

 ˎ Защитете USB кабела от преминаване върху него 
или от прищипване по-специално при конектора и 
там, където кабела излиза от конзолата.

 ˎ Не модифицирайте USB кабела.
 ˎ Не поставяйте тежки предмети върху USB кабела. 

Никога не дърпайте кабела.
 ˎ Не поставяйте USB кабела в близост до отоплително 

оборудване и не излагайте кабела на прекомерна 
топлина.

 ˎ Преди да свържете конзолата към захранването, 
проверете за липса на прах или чужди тела в или 
върху портове, конектори или контакти. Ако 
щепселът или конекторът се замърси, го почистете 
със суха кърпа преди да го свържете. Това може да 
причини пожар или токов удар.

 ˎ Изключете AC адаптерa (не е включен) от 
електрическата мрежа, преди да почиствате или 
премествате конзолата, или когато не възнамерявате 
да я използвате за продължителен период от време. 
При изключване хванете USB кабела за конектора и 
не изтегляйте под ъгъл от AC адаптерa (не е 
включен). Никога не дърпайте за кабела и не 
изтегляйте под ъгъл.

 ˎ Не свързвайте AC адаптерa (не е включен) към 
трансформатор на напрежение или инвертор. 

Свързването на AC адаптерa (не е включен) към 
трансформатор на напрежение при дълги 
пътувания или инвертор за употреба в автомобил 
може да причини изгаряния или неизправност.

Никога не използвайте или модифицирайте 
конзолата или аксесоарите
Използвайте този продукт в съответствие с 
инструкциите в документацията към него. Не е 
предоставено удостоверяване за анализ или 
модификация на този продукт или за анализ и 
използване на конфигурациите на схемата му. 
Неудостоверената модификация на този продукт може 
да обезсили гаранцията. Този продукт не включва 
компоненти, които се обслужват от потребителя.

Образуване на влага
Ако тази конзола бъде внесена директно от студено в 
топло помещение, в нея може да се образува влага, 
която да причини неправилна работа. Ако случаят е 
такъв, изключете конзолата и издърпайте кабела от 
контакта. Не използвайте конзолата, докато влагата не 
се изпари (това може да отнеме няколко часа). Ако 
конзолата все още не работи правилно, свържете се с 
подходящата линия за обслужване на клиенти на 
PlayStation®, която можете да откриете в гаранционната 
брошура. 

Почистване
От съображения за безопасност преди да почиствате 
конзолата или свързаните аксесоари, изключете AC 
адаптерa от контакта.
Външни повърхности (пластмасов капак на конзолата 
и контролера)
Следвайте инструкциите по-долу, за да съдействате за 
предпазването на външната част на продукта от 
влошаване или обезцветяване.

 ˎ Забършете с мека и суха кърпа.
 ˎ Не използвайте инсектициди или други летливи 

вещества.
 ˎ Не оставяйте продължително време никакви гумени 

или винилови материали от външната страна на 
продукта.

 ˎ Не използвайте разтворители или други химикали. 
Не трийте с химично третирана кърпа за 
почистване.

Вентилационни отвори
При натрупването на прах във вентилаторите на 
конзолата отстранявайте праха с прахосмукачка на 
ниска мощност.
Конектори
Не използвайте, когато конекторите на конзолата или 
USB кабела не са чисти. Ако използвате при 
замърсяване, подаването на електричество може да 
бъде възпрепятствано. Премахнете замърсяването с 
чиста кърпа.

Когато видите този символ върху някой от нашите 
електрически продукти или техните опаковки, това 
сочи, че съответният електрически продукт не трябва да 
се изхвърля с общите отпадъци в границите на ЕС, 
Турция или други държави със системи за разделно 
събиране на отпадъците. За да се гарантира правилната 
обработка на отпадъците, трябва да ги изхвърляте чрез 
упълномощено за целта извозващо учреждение, 
съгласно всички приложими закони или наредби. 
Отпадъчните електрически продукти може също така 
да се изхвърлят безплатно чрез търговската мрежа, 
когато купувате нов продукт от същия вид. Освен това, в 
държавите от ЕС големите търговски вериги може да 
приемат и малки отпадъчни електронни продукти 
безплатно. Моля, обърнете се към местния търговец, за 
да разберете дали тази услуга се предлага за 
продуктите, които желаете да изхвърлите. По този 
начин ще помогнете за опазването на природните 
ресурси и за подобряването на стандартите за защита 
на околната среда при третирането и изхвърлянето на 
електрически отпадъци.
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Свържете конзолата си, както е посочено на илюстрацията.
 ˎ Използвайте предоставения кабел.
 ˎ След изграждането на всички връзки, включете AC адаптерa (не е включен) към контакта. Индикаторът POWER (захранване) светва в оранжево.
 ˎ Прочетете също ръководството с инструкциите за всеки свързан уред.

Свързване на конзолата ви

Свързване на контролера
Свържете контролера към порта за контролери. Когато играете самостоятелно, 
свържете контролера към порт 1.

Включване и изключване на конзолата
Превключете изхода за телевизор към HDMI и натиснете бутона за POWER 
(захранване). Когато конзолата е включена, индикаторът POWER (захранване) променя 
цвета си от оранжев на зелен и на телевизора се показва началния екран.
За да изключите конзолата, натиснете отново бутона POWER (захранване).

HDMI входен порт

HDMI кабел

USB порт

Бутон POWER (захранване)/индикатор POWER (захранване)

Към източник на електрозахранване

AC адаптер (не е включен)
Използвайте AC адаптер, 
който поддържа 5 V, 1.0 A USB 
(тип A) изход.

USB кабел
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Стартиране на игра
Изберете игра с левия бутон или десния бутон на контролера. 
Показва се началният екран на играта.

Запазване
Можете да запазвате данни за игри на виртуална карта памет.
Начинът на запазване и зареждане на данни се различава в зависимост от играта.
Изберете [MEMORY CARD] (Карта памет) на началния екран, за да преглеждате или 
изтривате запазени данни за избраната игра.

Превключване на дискове
Може да се наложи да превключите виртуални дискове за софтуер във формат 
PlayStation®, който първоначално е предоставен на няколко диска. Ако видите 
съобщение за превключване на дискове, натиснете бутона OPEN (отвори) на 
конзолата.
Имайте предвид, че натискането на бутона OPEN (отвори) активира превключването 
на виртуални дискове и не отваря конзолата.

Връщане към началния екран
Натиснете бутона RESET (нулиране) на конзолата. Играта ви е затворена и текущото 
състояние на геймплей е запазено като точка на възобновяване.

 ˎ За всяка отделна игра може да се запазва само една точка на възобновяване. Когато 
вече е налице точка на възобновяване, можете да изберете да я презапишете.

 ˎ Изберете [RESUME POINT] (Точка на възобновяване) на началния екран, за да 
продължите играта там, откъдето сте прекъснали.

Ако конзолата не разпознава контролера ти
Натиснете бутона RESET (нулиране) на конзолата.

Начален екран

Карта памет

Точка на възобновяване Избрана игра

Бутон RESET (нулиране) Бутон OPEN (отвори)

Играене на игра
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Спецификации

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без 
предизвестие.
Илюстрациите и екранните изображения, използвани 
в това ръководство, могат да се различават от реалния 
продукт.

Видео изход
720p, 480p
Изход за звук
Линеен PCM
Вход/изход
HDMI™ изходен порт
USB порт (Micro-B)*
Портове за контролер - 2 бр.
Захранване*
5 V  1.0 A
Максимална номинална мощност
5 W
Външни размери (без контролера)
Прибл. 149 × 33 × 105 мм (дължина × височина × 
широчина)
Маса
Конзола Прибл. 170 г
Контролер Прибл. 140 г
Работна температура
5 °C до 35 °C

* За използване на тази конзола се изисква съвместим 
USB AC адаптер (не е включен). Използвайте AC 
адаптер, който поддържа 5 V, 1.0 A USB (тип A) изход. 
Въпреки това няма гаранция, че всички AC адаптери ще 
са съвместими с конзолата ви.

Авторски права и запазени марки

” ”, ”PlayStation” и ” ” са регистрирани 
търговски марки или търговски марки на Sony 
Interactive Entertainment Inc.

”SONY” и ” ” са регистрирани търговски марки 
или търговски марки на Sony 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.

Отворете doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/ или 
разгледайте предоставената информация в софтуера за 
лицензи за софтуер на трети страни и софтуер с 
отворен код, както и авторски права.

Всички други търговски марки са притежание на 
съответните им собственици.

Допълнителна информация

Уебсайт на PlayStation®Classic
За още информация относно продукта, отворете 
посочения по-долу уебсайт.
rd.playstation.com/psclassic/ 

Поддръжка 
Официалният сайт за поддръжка на продуктите на 
PlayStation® предоставя най-новите въпроси и отговори 
за продукта ви.
playstation.com/help/psclassic/ 

Състояние на индикатора POWER 
(захранване)
Изкл
Конзолата е изключена.
Оранжево
Конзолата е в режим на готовност.
Зелено
Конзолата е включена.
Последователно мигаща оранжева и зелена светлина
Конзолата е прегряла.
Премахнете AC адаптера (не е включен) от контакта и 
оставете конзолата за кратко в добре проветрено място.
Червено
Конзолата е прегряла.
Конзолата ви се изключва автоматично. Премахнете AC 
адаптера (не е включен) от контакта и оставете 
конзолата за кратко в добре проветрено място.




