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Výstupní port HDMI

Tlačítko RESET

Tlačítko POWER

Kontrolka POWER

Tlačítko OPEN

Porty ovladače

Tlačítko L2, tlačítko R2, 
tlačítko L1, tlačítko R1

Směrová tlačítka

Tlačítko , tlačítko , 
tlačítko , tlačítko 

Tlačítko START

Tlačítko SELECT

Návod k použití
Děkujeme za zakoupení produktu PlayStation®Classic. Užijte si 
hry předinstalované na této konzoli.
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Neotvírejte kryt, abyste se vyvarovali 
zásahu elektrickým proudem. Servis 
přenechejte pouze kvalifikovanému 
personálu.

 

Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující 
omezením podle směrnice EMC. Nepoužívejte kabel delší 
než 3 metry.

Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společností 
Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku 
Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony 
Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great 
Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.
Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování 
Prohlášení o shodě je společnost Sony Belgium, bijkantoor 
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 
Zaventem, Belgium.

Záchvaty navozené světelnou stimulací 
(fotosenzitivní epilepsie)
Pokud trpíte epilepsií nebo míváte záchvaty, poraďte se s 
lékařem, než začnete hrát. Působení světelných záblesků či 
blikajících barev nebo jiná světelná stimulace na televizní 
obrazovce či při hraní videoher může u některých osob 
vyvolávat bolesti očí, mihotavé vidění, migrény, záškuby 
svalů, záchvaty křečí, výpadky paměti, ztráty vědomí nebo 
stavy dezorientace. Pokud během hraní videoher dojde k 
některému z uvedených příznaků, okamžitě hraní přerušte 
a poraďte se s lékařem.
Pokud zaznamenáte nějaký z následujících příznaků, 
ihned přestaňte hrát.
Pokud kromě výše uvedených příznaků při hraní 
zaznamenáte bolest hlavy, závratě, nevolnost, únavu či 
příznaky podobné cestovní nevolnosti nebo vás začne bolet 
jakákoliv část těla (oči, uši, dlaně, paže, nohy), ihned 
přestaňte produkt používat. Pokud tento stav přetrvává, 
vyhledejte lékaře.

Software
Použití tohoto produktu znamená přijetí licenčního 
ujednání pro software společnosti Sony Interactive 
Entertainment Inc. Další podrobnosti najdete na adrese  
doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/

Komerční využití či půjčování tohoto produktu je 
zakázáno.

Informace obsažené v této příručce mohou být změněny 
bez upozornění.

VAROVÁNÍ
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Před používání tohoto produktu si důkladně přečtěte tuto 
příručku a příručku dodávanou s adaptérem AC (není 
součástí balení) a uschovejte je pro budoucí použití. Tyto 
příručky by si měli přečíst rodiče a opatrovníci dětí a 
zajistit, aby děti dodržovaly všechna bezpečnostní opatření. 

Bezpečnost
Tento produkt byl navržen s nejvyšším ohledem na 
bezpečnost. U jakéhokoli elektrického zařízení ale při 
nesprávném použití hrozí vznik požáru, zasažení 
elektrickým proudem a poranění. Abyste mohli zaručit 
bezpečné používání, dodržujte následující pokyny:

 ˎ Řiďte se výstrahami, upozorněními a pokyny.
 ˎ Pravidelně kontrolujte kabel USB, zda není poškozený a 

zda se v blízkosti zástrčky adaptéru AC (není součástí 
dodávky) nebo elektrické zásuvky nehromadí prach.

 ˎ Pokud se zařízení chová nezvykle, vydává neobvyklé 
zvuky, zapáchá nebo je na dotyk příliš horké, ukončete 
okamžitě jeho používání, odpojte adaptér AC (není 
součástí dodávky) od elektrické sítě a odpojte všechny 
ostatní kabely.

 ˎ Konzoli používejte připojenou ke snadno přístupné 
elektrické zásuvce.

 ˎ Obraťte se na příslušnou linku podpory služeb 
zákazníkům systému PlayStation®, kterou najdete v 
záruční brožuře.

Používání a manipulace
 ˎ Na této konzoli můžete hrát pouze předinstalované hry. 

Na této konzoli nelze stahovat a hrát žádné jiné hry 
nebo přehrávat disky se softwarem formátu 
PlayStation® ani zvukové disky CD.

 ˎ Konzole je kompatibilní výhradně s dodávanými 
ovladači.

 ˎ Paměť konzole dokáže uchovávat pouze omezené 
množství uložených pozic. Nejsou podporována externí 
paměťová zařízení, například paměťové karty.

 ˎ Některé herní funkce a herní zážitky se mohou lišit od 
předtím vydaných konzolí PlayStation®.

 ˎ Konzoli nepoužívejte v uzavřené skříni nebo na jiných 
místech, kde se hromadí teplo. V opačném případě 
hrozí přehřátí konzole, které může vést ke zranění nebo 
poruše.

 ˎ Jestliže se zvýší vnitřní teplota konzole, zobrazí se 
zpráva. V takovém případě konzoli vypněte a chvíli 
nepoužívejte. Až se konzole ochladí, přesuňte ji na místo 
s dobrým větráním a můžete pokračovat v jejím 
používání.

 ˎ Produkt používejte na dobře osvětleném místě a 
zároveň zachovejte bezpečnou vzdálenost od obrazovky 
televizoru.

 ˎ Vyhněte se dlouhodobému používání konzole. Po každé 
hodině hraní si udělejte 15minutovou přestávku.

 ˎ Nehrajte, když jste unavení nebo potřebujete spát.
 ˎ Konzoli okamžitě přestaňte používat, jestliže se při 

hraní začnete cítit unavení nebo při používání ovladače 
vnímáte nepohodlí nebo bolest rukou a paží. Pokud 
tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.

 ˎ Jakmile zaznamenáte jakékoli z následujících 
zdravotních potíží, okamžitě přestaňte konzoli používat. 
Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékaře.
 – závrať, nevolnost, únava nebo symptomy podobné 
kinetóze
 – nepohodlí nebo bolesti v částech těla, jako jsou oči, uši, 
ruce nebo paže

 ˎ Konzoli, příslušenství a malé součásti uchovávejte mimo 
dosah malých dětí.

 ˎ Produkt udržujte mimo dosah malých dětí. Malé děti 
mohou malé díly spolknout nebo se zamotat do kabelů, 
což může vést ke zranění, případně způsobit nehodu či 
závadu.

 ˎ Před připojením kabelu HDMI se ujistěte, že je adaptér 
AC (není součástí dodávky) odpojený od elektrické sítě.

 ˎ Během bouřky se nedotýkejte konzole, adaptéru AC 
(není součástí dodávky), připojených kabelů ani 
příslušenství.

 ˎ Konzoli nebo příslušenství nepoužívejte v blízkosti 
vody.

 ˎ Zabraňte vniknutí tekutiny, drobných částic nebo jiných 
cizorodých objektů do konzole nebo příslušenství.

 ˎ Konzoli nevystavujte dešti nebo vlhkosti.
 ˎ Na konzoli nepokládejte nádoby s vodou.
 ˎ Nedotýkejte se konektorů nebo příslušenství konzole.
 ˎ Konzoli ani její příslušenství nevystavujte prachu, kouři 

nebo páře. Rovněž konzoli neumisťujte na místa s 
vysokou prašností, nebo kde je zakouřeno.

 ˎ Při přenášení konzole a jejího příslušenství dbejte na 
opatrnost. Pokud nebudete konzoli a její příslušenství 
pevně držet, můžete je upustit. V takovém případě hrozí 
jejich poškození nebo zranění osob.

 ˎ Konzoli nevypínejte, zatímco probíhá ukládání dat nebo 
jejich načítání z paměti.

 ˎ Pokud kontrolka POWER svítí zeleně, neodpojujete 
adaptér AC (není součástí dodávky) z elektrické sítě. 
Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo 
poškození konzole.

 ˎ Nestoupejte na konzoli ani na ni neumisťujte žádné 
předměty, ani konzoli nestohujte na sebe s jinými 
zařízeními.

 ˎ Neumisťujte konzoli a připojené příslušenství na 
podlahu nebo tam, kde na ně může někdo šlápnout 
nebo o ně zakopnout.

 ˎ Zabraňte dlouhodobějšímu tělesnému kontaktu s 
konzolí, zatímco se používá. Může to způsobit 
popáleniny při nízkých teplotách.

 ˎ Při připojení konzole k plazmovému nebo projekčnímu* 
televizoru neponechávejte na obrazovce delší dobu 
statický obraz. Mohlo by dojít k trvalému vypálení 
reziduálních obrazů.
* Neplatí pro typy obrazovek s LCD technologií

Podmínky uskladnění
 ˎ Konzoli či příslušenství nevystavujte vysokým 

teplotám, vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu 
záření.

 ˎ Nezahřívejte konzoli pomocí kuchyňského nebo jiného 
ohřívacího vybavení, jako je vysoušeč vlasů. Mohlo by 
dojít k požáru, úrazu nebo poškození přístroje.

 ˎ Konzoli ani příslušenství neumisťujte na povrchy, které 
jsou nestabilní, naklánějí se nebo podléhají vibracím.

Větrací otvory
Nezakrývejte větrací otvory. Pro zajištění dobré ventilace 
dodržujte následující pokyny:

 ˎ Konzoli umístěte nejméně 10 cm od povrchu stěny.
 ˎ Neumisťujte ji na koberec nebo rohož s dlouhým 

vlasem.
 ˎ Neumisťujte ji na zúžená nebo stísněná místa.
 ˎ Nezakrývejte ji látkou.
 ˎ Zabraňte hromadění prachu u ventilačních otvorů.

Bezpečnostní opatření
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Adaptér AC (není součástí dodávky) a 
kabel USB

 ˎ Nepoužívejte adaptér AC (není součástí dodávky), který 
nesplňuje specifikace. V opačném případě hrozí vznik 
požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

 ˎ Zástrčky adaptéru AC (není součástí dodávky) se 
nedotýkejte mokrýma rukama.

 ˎ Nepoškozujte kabel USB. V případě používání 
poškozeného kabelu nebo konektoru hrozí riziko 
požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

 ˎ Zabraňte přišlápnutí nebo přiskřípnutí kabelu USB 
zejména v blízkosti konektoru a na místě, kde kabel 
vychází z konzole.

 ˎ Neupravujte kabel USB.
 ˎ Na kabel USB neumisťujte těžké předměty. Netahejte za 

kabel.
 ˎ Kabel USB neumisťujte do blízkosti topení a 

nevystavujte ho horku.
 ˎ Před připojením konzole k napájení zkontrolujte, že na 

portech, konektorech ani zásuvce napájení není prach 
nebo cizorodé částice. Pokud se zástrčka či konektor 
zašpiní, utřete je před připojením suchou látkou. Prach 
nebo jiné částice mohou způsobit požár či zasažení 
elektrickým proudem.

 ˎ Před čištěním nebo přesunováním konzole, nebo pokud 
nehodláte konzoli delší dobu používat, odpojte adaptér 
AC (není součástí dodávky) od elektrické sítě. Při 
odpojování uchopte kabel USB za konektor a zatáhněte 
přímo rovně z adaptéru AC (není součástí dodávky). 
Nikdy netahejte za kabel ani ho nevytahujte pod úhlem.

 ˎ Adaptér AC (není součástí dodávky) nepřipojujte k 
napěťovému transformátoru nebo měniči. Připojení 
adaptéru AC (není součástí dodávky) k napěťovému 
transformátoru při cestování v zahraničí nebo měniči 
pro použití v autě může způsobit popáleniny nebo 
závadu.

Konzoli a její příslušenství je zakázáno 
rozebírat a upravovat
Tento produkt používejte podle pokynů v dokumentaci 
produktu. Neposkytuje se žádné oprávnění k analýze či 
úpravám tohoto produktu, ani k analýze a použití 
konfigurací jeho obvodů. V případě neoprávněných úprav 
tohoto produktu zaniká záruka. Produkt neobsahuje žádné 
součásti, které by si mohl opravit sám uživatel.

Kondenzace vlhkosti
Pokud jste konzoli přinesli z chladného místa na teplé 
místo, může uvnitř kondenzovat vlhkost a způsobovat 
poruchy. Pokud k tomu dojde, konzoli vypněte a odpojte. 
Konzoli nepoužívejte, dokud se vlhkost nevypaří (to může 
trvat několik hodin). Pokud konzole stále nefunguje 
správně, obraťte se na příslušnou linku podpory služeb 
zákazníkům systému PlayStation®, kterou najdete v 
brožuře věnované záruce.

Čištění
Z bezpečnostních důvodů před čištěním konzole či 
připojeného příslušenství odpojte adaptér AC (není 
součástí dodávky) od elektrické sítě.
Vnější povrchy (plastový kryt konzole a ovladače)
Dodržováním následujících pokynů pomůžete chránit 
vnější povrch produktu před opotřebením či ztrátou barvy.

 ˎ Otírejte jej měkkým suchým hadříkem.
 ˎ Nepoužívejte insekticidy ani jiné těkavé látky.
 ˎ Nenechávejte na produktu po delší dobu položené 

jakékoli předměty z gumy nebo vinylu.
 ˎ Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie. 

Neotírejte chemicky ošetřeným čisticím hadříkem.
Větrací otvory
Pokud se na ventilačních otvorech konzole nahromadí 
prach, odstraňte ho pomocí méně výkonného vysavače.
Konektory
Produkt nepoužívejte, pokud jsou konektory konzole nebo 
kabel USB znečištěné. Znečištění může bránit toku 
elektrického proudu. Nečistoty odstraňte pomocí suchého 
hadříku.

Pokud je na kterémkoli z našich elektrických produktů či 
balení uveden tento symbol, znamená to, že odpovídající 
elektrický produkt by v EU, Turecku či jiných zemích, kde 
jsou k dispozici systémy sběru tříděného odpadu, neměl 
být likvidován spolu s běžným domácím odpadem. Aby 
bylo možné zajistit správné nakládání s odpadem, 
provádějte laskavě jeho likvidaci přes autorizované sběrné 
místo v souladu s veškerými platnými místními právními 
předpisy a požadavky. Elektrické výrobky můžete také 
nechat zlikvidovat zdarma prodejcem při zakoupení 
nového výrobku stejného typu. V zemích EU je možné, že 
větší prodejci budou přijímat malé elektronické výrobky k 
likvidaci zdarma. Obraťte se na místního prodejce, který 
vám poskytne informace o dostupnosti této služby pro 
různé výrobky. Budete-li tento postup respektovat, 
pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy 
ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a 
likvidací elektrických odpadů.
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Konzoli připojte podle obrázku.
 ˎ Použijte dodávané kabely.
 ˎ Po dokončení připojení kabelů připojte adaptér AC (není součástí dodávky) k elektrické síti. Kontrolka POWER se na chvíli rozsvítí oranžově.
 ˎ Přečtěte si příručky všech připojených zařízení.

Připojení konzole

Připojení ovladače
Ovladač připojte k portu ovladače. Pokud hrajete sami, připojte ovladač k portu 1.

Zapnutí a vypnutí konzole
Přepněte vstup televizoru na HDMI a pak stiskněte tlačítko POWER. Když je konzole 
zapnuta, kontrolka POWER změní barvu z oranžové na zelenou a na televizoru se zobrazí 
domovská obrazovka.
Konzoli vypnete opětovným stisknutím tlačítka POWER.

Vstupní port HDMI

Kabel HDMI

Port USB

Tlačítko POWER / kontrolka POWER

K elektrické síti

Adaptér AC (není 
součástí dodávky)
Použijte adaptér AC 
podporující výstup 5 V, 
1,0 A USB (typ A).Kabel USB
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Spuštění hry
Hru vyberete pomocí tlačítka doleva nebo tlačítka doprava na ovladači. 
Zobrazí se úvodní obrazovka hry.

Ukládání
Data her je možné ukládat na virtuální paměťovou kartu.
Způsob ukládání a načítání dat závisí na hře.
Když vyberete možnost [MEMORY CARD] (Paměťová karta) na domovské obrazovce, 
můžete si zobrazit nebo odstranit uložená data vybrané hry.

Přepínání disků
U softwaru formátu PlayStation®, který se původně dodával na více discích, může být 
potřeba přepínat virtuální disky. Pokud se zobrazí zpráva s požadavkem na výměnu disků, 
stiskněte tlačítko OPEN na konzoli.
Stisknutím tlačítka OPEN se aktivuje přepnutí virtuálních disků, aniž by se konzole otevřela.

Návrat na domovskou obrazovku
Stiskněte tlačítko RESET na konzoli. Hra se ukončí a její aktuální stav se uloží jako bod pro 
pokračování.

 ˎ Pro každou hru lze uložit jeden bod pro pokračování. Pokud bod pro pokračování již 
existuje, můžete zvolit jeho přepsání.

 ˎ Když na domovské obrazovce vyberete [RESUME POINT] (Bod pro pokračování), 
můžete pokračovat tam, kde jste přestali.

Pokud konzole nepoznává váš ovladač
Stiskněte tlačítko RESET na konzoli. 

Domovská obrazovka

Paměťová karta

Bod pro pokračování Vybraná hra

Tlačítko RESET Tlačítko OPEN

Hraní hry
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Specifikace

Konstrukce a specifikace mohou být změněny bez 
upozornění.
Ilustrace a obrázky obrazovky použité v této příručce se 
mohou lišit od skutečného produktu.

Video výstup
720p, 480p
Zvukový výstup
Lineární PCM
Vstup/výstup
Výstupní port HDMI™
Port USB (Micro-B)*
Port ovladače × 2
Napájení*
5 V  1.0 A
Maximální jmenovitý výkon
5 W
Vnější rozměry (kromě ovladače)
Přibl. 149 × 33 × 105 mm (šířka × výška × hloubka)
Hmotnost
Konzole Přibl. 170 g
Ovladač Přibl. 140 g
Provozní teplota
5 °C až 35 °C

* K používání této konzole potřebujete kompatibilní adaptér 
AC USB (není součástí dodávky). Použijte adaptér AC 
podporující výstup 5 V, 1,0 A USB (typ A). Nelze zaručit, že 
s konzolí budou kompatibilní všechny adaptéry AC.

Autorská práva a ochranné známky

„ “, „PlayStation“ a „ “ sú registrované ochranné 
známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony 
Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ a „ “ jsou registrovanými ochrannými 
známkami společnosti 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.

Informace o licencích na software třetích stran, softwaru 
open-source a autorských právech najdete na webu  
doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/ nebo si přečtěte 
informace poskytnuté v softwaru.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím svých 
příslušných majitelů.

Další informace

Web PlayStation®Classic
Více informací o produktu najdete na následujícím webu.
rd.playstation.com/psclassic/ 

Podpora 
Oficiální stránka podpory produktů PlayStation® 
zveřejňuje nejnovější dotazy a odpovědi ohledně vašich 
produktů.
playstation.com/help/psclassic/ 

Stav kontrolky POWER
Nesvítí
Konzole je vypnuta.
Oranžová
Konzole je v pohotovostním režimu.
Zelená
Konzole je zapnuta.
Bliká střídavě oranžově a zeleně
Konzole se přehřívá.
Odpojte adaptér AC (není součástí dodávky) od elektrické 
sítě a konzoli chvíli ponechejte na dobře větraném místě.
Červená
Konzole se přehřívá.
Konzole se automaticky vypne. Odpojte adaptér AC (není 
součástí dodávky) od elektrické sítě a konzoli chvíli 
ponechejte na dobře větraném místě.




