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Instruktionsvejledning
Tak, fordi du har købt PlayStation®Classic. Du kan have det 
sjovt med at spille spil, der er forudindlæst på denne konsol.
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Undlad at åbne kabinettet, da det kan 
give elektrisk stød. Reparation må kun 
foretages af kvalificerede personer.

 

Dette udstyr er testet og overholder de angivne grænser 
i EMC-direktivet. Brug ikke et kabel, der er længere end 
3 meter.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony 
Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, 
Tokyo 108-0075 Japan. 
Importeret til Europa og distribueret af Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.
Den autoriserede repræsentant for udstedelse og 
overholdelse af overensstemmelseserklæringer er Sony 
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da 
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Anfald på grund af lysstimulering 
(fotosensitiv epilepsi)
Hvis du har en epileptisk sygdom eller har oplevet anfald, 
bør du søge læge, før du spiller. Nogle personer kan opleve 
ømhed i øjne, ændret syn, migræne, 
muskelsammentrækninger, krampe, blackout, 
bevidstløshed eller desorientering, når de udsættes for 
blinkende lys eller anden lyspåvirkning fra tv-skærme, eller 
når de spiller computerspil. Hvis du oplever nogen af 
ovennævnte symptomer, mens du spiller, skal du straks 
afbryde spillet og søge læge.
Stop straks med at spille, hvis du oplever 
nedenstående symptomer
Afbryd straks spillet, hvis du ud over ovennævnte 
symptomer oplever hovedpine, svimmelhed, kvalme, 
udmattelse eller symptomer, der minder om transportsyge, 
eller hvis du oplever ubehag eller får smerter i kroppen, fx 
øjne, ører, hænder, arme eller fødder. Søg læge, hvis 
symptomerne fortsætter.

Software
Ved at bruge dette produkt accepterer du software-
licensaftalen for Sony Interactive Entertainment Inc.  
Se doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/ for at få 
yderligere oplysninger.

Det er ulovligt at leje dette produkt ud i 
forretningsøjemed.

Oplysningerne i denne vejledning kan blive ændret uden 
forudgående varsel.

ADVARSEL
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Læs omhyggeligt denne vejledning og den vejledning, der 
fulgte med AC-adapteren (medfølger ikke), og gem dem til 
fremtidig reference. Børns forældre og værger bør læse 
disse vejledninger og sikre, at børnene følger alle 
sikkerhedsmæssige forholdsregler. 

Sikkerhed
Dette produkt er designet med højeste sikkerhed for øje. 
Men enhver elektrisk enhed, som bruges forkert, har 
potentiale til at forårsage brand, elektrisk stød eller 
personskade. For at sikre, at der ikke sker uheld ved drift 
og betjening, skal disse retningslinjer følges:

 ˎ Overhold alle advarsler, forholdsregler og instruktioner.
 ˎ Efterse jævnligt USB-kablet for skader og ophobning af 

støv omkring AC-adapterens (medfølger ikke) stik eller 
strømforsyning.

 ˎ Stop brugen, frakobl AC-adapteren (medfølger ikke) fra 
strømforsyningen, og frakobl straks eventuelle andre 
kabler, hvis enheden fungerer unormalt, afgiver 
usædvanlige lyde eller lugte eller bliver for varm at 
røre ved.

 ˎ Tilslut og brug konsollen et sted, hvor stikkontakten er 
umiddelbart inden for rækkevidde.

 ˎ Kontakt den relevante PlayStation®-kundeservice, som 
kan findes i garantihæftet.

Brug og håndtering
 ˎ Du kan kun spille de spil, der er forudindlæst på denne 

konsol. Du kan ikke downloade og spille andre spil eller 
spille PlayStation®-formaterede software-diske og 
lyd-cd'er på denne konsol.

 ˎ Denne konsol er kun kompatibel med de medfølgende 
controllere.

 ˎ Konsollens hukommelse lagrer en begrænset mængde 
gemte spildata. Eksterne lagerenheder som f.eks. 
hukommelseskort understøttes ikke.

 ˎ Visse spilfunktioner og oplevelser i spillet kan være 
anderledes, end hvis de spilles på tidligere udsendte 
PlayStation®-konsoller.

 ˎ Brug ikke konsollen i et lukket skab eller på andre 
steder, hvor der kan opbygges varme. Dette kan 
forårsage, at konsollen overophedes og kan føre til 
personskade eller funktionssvigt.

 ˎ Hvis konsollens indvendige temperatur forhøjes, vises 
der en meddelelse. I så fald skal du slukke konsollen og 
undlade at bruge den i et stykke tid. Når konsollen er 
kølet ned, skal du flytte den til et sted med god 
ventilation, og du kan derefter begynde at bruge den 
igen.

 ˎ Brug den på et godt oplyst sted med sikker afstand til 
tv-skærmen.

 ˎ Undgå længerevarende brug af konsollen. Tag en pause 
på 15 minutter for hver times spil.

 ˎ Undlad at spille, hvis du er træt eller har behov for 
søvn.

 ˎ Stop øjeblikkeligt med at bruge konsollen, hvis du 
begynder at føle træthed, eller hvis du oplever ubehag 
eller smerte i dine hænder eller arme, når du betjener 
controlleren. Hvis du bliver ved med at føle dig dårlig, 
skal du kontakte din læge.

 ˎ Hvis du oplever nogen af følgende helbredsmæssige 
problemer, skal du straks ophøre med at bruge 
konsollen. Hvis symptomerne fortsætter, skal du 
kontakte din læge.
 – Svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der 
minder om køresyge
 – Ubehag eller smerter i en del af kroppen, f.eks. øjne, 
ører, hænder eller arme

 ˎ Opbevar tilbehøret til konsollen og andre små 
komponenter uden for små børns rækkevidde.

 ˎ Hold produktet uden for små børns rækkevidde. Små 
børn kan sluge små dele eller vikle kabler rundt om sig 
selv, hvilket kan forårsage skader, ulykker eller 
funktionsfejl.

 ˎ Sørg for, at AC-adapteren (medfølger ikke) er frakoblet 
strømforsyningen, inden du tilslutter HDMI-kablet.

 ˎ Rør ikke ved konsollen, AC-adapteren (medfølger ikke), 
tilsluttede kabler eller tilbehør, hvis det er tordenvejr.

 ˎ Brug ikke konsollen eller tilbehøret i nærheden af vand.
 ˎ Sørg for, at der ikke trænger væske, små partikler eller 

andre fremmedlegemer ind i konsollen eller tilbehøret.
 ˎ Udsæt ikke konsollen for regn eller fugt.
 ˎ Placer aldrig en beholder med væske oven på konsollen.
 ˎ Rør ikke ved konsollens eller tilbehørets stik.
 ˎ Udsæt ikke konsollen eller tilbehøret for støv, røg eller 

damp. Undlad desuden at placere konsollen på et sted, 
der udsættes for store mængder støv eller cigaretrøg.

 ˎ Vær forsigtig, når du bærer konsollen og dens tilbehør. 
Hvis du ikke har godt fat, kan du tabe konsollen og 
tilbehøret, hvilket kan forårsage potentiel materielskade 
eller personskade.

 ˎ Sluk ikke konsollen, mens data gemmes eller indlæses 
fra konsollens hukommelse.

 ˎ Frakobl ikke AC-adapteren (medfølger ikke) fra 
strømforsyningen, mens POWER-indikatoren lyser 
grønt. Dette kan medføre tab eller ødelæggelse af data 
eller beskadigelse af konsollen.

 ˎ Undlad at stå på eller anbringe genstande på konsollen, 
og stabl ikke konsollen med andre enheder.

 ˎ Anbring ikke konsollen og det tilsluttede tilbehør på 
gulvet eller et sted, hvor nogen kan snuble eller falde 
over dem.

 ˎ Undlad kropskontakt med konsollen i længere tid under 
brug. Det kan resultere i mindre forbrændinger.

 ˎ Hvis konsollen tilsluttes et plasma-tv eller et 
projektions-tv*, må du ikke lade et stillbillede stå på 
tv-skærmen i længere tid, da dette kan efterlade et svagt 
billede permanent på skærmen.
* Undtagen LCD-skærmtyper

Opbevaringsforhold
 ˎ Udsæt ikke konsollen eller tilbehøret for høje 

temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
 ˎ Undlad at opvarme konsollen med køkkenudstyr eller 

andet udstyr, der afgiver varme, f.eks. en hårtørrer. Det 
kan forårsage brand, kvæstelser eller fejl.

 ˎ Placer ikke konsollen eller tilbehør på overflader, som er 
ustabile, skrå eller udsættes for vibrationer.

Ventilationsåbninger
Undlad at blokere ventilationsåbningerne. For at 
opretholde en god ventilation skal du følge nedenstående 
retningslinjer:

 ˎ Placer konsollen mindst 10 cm fra en vægoverflade.
 ˎ Placer den ikke på et tæppe med lange fibre.
 ˎ Placer den ikke på et snævert eller indelukket sted.
 ˎ Dæk den ikke med en klud.
 ˎ Undgå, at der ophobes støv i ventilationsåbningerne.

Forholdsregler
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AC-adapter (medfølger ikke) og USB-
kabel

 ˎ Brug ikke en AC-adapter (medfølger ikke), der ikke 
opfylder de angivne specifikationer. Dette kan forårsage 
brand eller elektrisk stød.

 ˎ Undlad at berøre stikket på AC-adapteren (medfølger 
ikke) med våde hænder.

 ˎ Undgå at beskadige USB-kablet. Brug af et beskadiget 
kabel eller stik kan forårsage brand eller elektrisk stød.

 ˎ Beskyt USB-kablet, så det ikke bliver trådt på eller 
klemt, især ved stikket og på det sted, hvor kablet 
kommer ud af konsollen.

 ˎ Foretag ikke ændringer på USB-kablet.
 ˎ Anbring ikke tunge genstande på USB-kablet. Træk 

aldrig i kablet.
 ˎ Placer ikke USB-kablet i nærheden af udstyr til 

opvarmning, og udsæt ikke kablet for varme.
 ˎ Inden du slutter konsollen til strømforsyningen, skal du 

sikre, at der ikke er støv eller fremmedlegemer i eller på 
portene, stikkene eller strømforsyningen. Hvis stikket 
bliver snavset, skal du rengøre det med en tør klud, 
inden det tilsluttes. Hvis der ophobes støv eller 
fremmedlegemer, kan det forårsage brand eller elektrisk 
stød.

 ˎ Frakobl AC-adapteren (medfølger ikke) fra 
strømforsyningen inden rengøring eller flytning af 
konsollen, eller hvis du planlægger ikke at bruge 
konsollen i en længere periode. Ved frakobling skal du 
tage fat i stikket på USB-kablet og trække det lige ud af 
AC-adapteren (medfølger ikke). Træk aldrig i kablet, og 
træk det ikke ud i en skrå vinkel.

 ˎ Undlad at slutte AC-adapteren (medfølger ikke) til en 
spændingsboks eller en vekselretter. Hvis du slutter 
AC-adapteren (medfølger ikke) til en spændingsboks 
ved oversøiske rejser eller en vekselretter til brug i en 
bil, kan det kan føre til forbrændinger eller funktionsfejl.

Du må aldrig adskille eller ændre på 
konsollen eller tilbehøret
Brug dette produkt i henhold til instruktionerne i 
produktdokumentationen. Der gives ingen autorisation til 
analyse eller ændring af dette produkt eller analyse og brug 
af dets kredsløbskonfiguration. Uautoriserede ændringer af 
dette produkt ophæver din garanti. Der er ingen 
komponenter inden i dette produkt, som kan serviceres af 
brugeren.

Fugt fra kondens
Hvis denne konsol flyttes direkte fra et koldt til et varmt 
sted, kan der dannes kondens inden i konsollen, så den 
ikke fungerer korrekt. Hvis dette skulle ske, skal du slukke 
for konsollen og frakoble den fra strømforsyningen. 
Undlad at bruge konsollen, indtil fugten er fordampet (det 
kan tage flere timer). Hvis konsollen stadig ikke fungerer 
korrekt, skal du kontakte den relevante PlayStation®-
kundeservice, som du kan finde i garantihæftet. 

Rengøring
Af sikkerhedsgrunde skal du frakoble AC-adapteren 
(medfølger ikke) fra strømforsyningen, inden du rengør 
konsollen eller det tilsluttede tilbehør.
Udvendige overflader (plastkabinettet på konsollen 
og controlleren)
Følg instruktionerne herunder for at beskytte produktets 
yderside mod slidskader og misfarvning.

 ˎ Tør med en blød, tør klud.
 ˎ Brug ikke insektgift eller andre flygtige stoffer.
 ˎ Placer ikke gummi- eller vinylmaterialer på produktets 

yderside i længere tid.
 ˎ Brug ikke opløsningsmidler eller andre kemikalier. 

Undlad at tørre med en kemisk behandlet 
rengøringsklud.

Ventilationsåbninger
Hvis der ophobes støv i konsollens ventilationsåbninger, 
skal du fjerne støvet med en støvsuger på lav styrke.
Porte
Undgå brug, hvis stikkene på konsollen eller USB-kablet 
ikke er rene. Hvis konsollen bruges, mens disse er 
snavsede, kan strømforsyningen blive hindret. Fjern 
snavset med en tør klud.

Når du ser dette symbol på vores indpakning eller på et af 
vores elektriske produkter, indikerer det, at det 
pågældende produkt ikke bør smides væk som almindeligt 
husholdningsaffald i EU, Tyrkiet eller andre lande med 
affaldssortering. Du kan sikre korrekt behandling af dit 
affald ved at indlevere det til et autorisereret 
indsamlingsanlæg i overensstemmelse med gældende 
lovgivning eller krav. Kasserede elektriske produkter kan 
også indleveres gratis til forhandlere ved køb af et nyt 
produkt af samme type. Visse større forhandlere i EU tager 
desuden imod kasserede elektriske produkter gratis. Spørg 
din lokale forhandler, om denne tjeneste er tilgængelig for 
de produkter, som du ønsker at kassere. På denne måde 
hjælper du gennem korrekt behandling og kassering af 
elektrisk affald med at bevare naturens ressourcer og 
forbedre standarder for miljøbeskyttelse.
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Tilslut konsollen som vist på illustrationen.
 ˎ  Brug de medfølgende kabler.
 ˎ Når alt er tilsluttet, skal du slutte AC-adapteren (medfølger ikke) til en strømkilde. POWER-indikatoren lyser kortvarigt orange.
 ˎ Læs også instruktionsvejledningerne til alle tilsluttede enheder.

Tilslutning af konsollen

Tilslutning af controlleren
Tilslut controlleren til en controller-port. Hvis du spiller alene, skal du slutte controlleren til 
port 1.

Sådan tænder og slukker du for konsollen
Skift tv-indgangen til HDMI, og tryk derefter på POWER-knappen. Når konsollen er tændt, 
skifter POWER-indikatoren fra orange til grøn, og hjemmeskærmen vises på tv'et.
Hvis du vil slukke for konsollen, skal du trykke på POWER-knappen igen.

HDMI-inputport

HDMI-kabel

USB-port

POWER-knap/POWER-indikator

Til stikkontakten

AC-adapter (medfølger ikke)
Brug en AC-adapter, der 
understøtter en USB-udgang 
(Type A) på 5 V ved 1,0 A.

USB-kabel
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Sådan starter du et spil
Vælg et spil med venstre-knappen eller højre-knappen på controlleren. 
Spillets startskærmbillede vises.

Sådan gemmer du
Du kan gemme spildata på et virtuelt hukommelseskort.
Metoden til at gemme og indlæse data varierer fra spil til spil.
Vælg [MEMORY CARD] (Hukommelseskort) på hjemmeskærmen for at se eller slette gemte 
data for det valgte spil.

Skift af disk
Du får muligvis brug for at skifte virtuelle diske for PlayStation®-formateret software, der 
oprindeligt blev leveret på flere diske. Hvis du får vist en meddelelse om at skifte disk, skal 
du trykke på OPEN-knappen på konsollen.
Bemærk, at et tryk på OPEN-knappen aktiverer udskiftning af virtuelle diske og ikke åbner 
konsollen.

Sådan vender du tilbage til hjemmeskærmen
Tryk på RESET-knappen på konsollen. Spillet lukkes, og den aktuelle spilstatus gemmes 
som et genoptagelsespunkt.

 ˎ Der kan gemmes ét genoptagelsespunkt for et enkelt spil. Hvis der allerede findes et 
genoptagelsespunkt, kan du vælge at overskrive det.

 ˎ Vælg [RESUME POINT] (Genoptagelsespunkt) på hjemmeskærmen for at fortsætte med 
at spille fra det sted, hvor du sidst stoppede.

Hvis konsollen ikke genkender din controller
Tryk på RESET-knappen på konsollen. 

Hjemmeskærm

Hukommelseskort

Genoptagelsespunkt Valgt spil

RESET-knap OPEN-knap

Sådan spiller du et spil
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Specifikationer

Design og specifikationer kan blive ændret uden varsel.
Illustrationer og skærmbilleder i denne vejledning kan 
variere fra det endelige produkt.

Videooutput
720p, 480p
Lydoutput
Lineær PCM
Indgang/udgang
HDMI™-outputport
USB-port (Micro-B)*
Controller-port × 2
Strøm*
5 V  1.0 A
Maksimal nominel effekt
5 W
Eksterne mål (ekskl. controller)
Ca. 149 × 33 × 105 mm (bredde × højde × dybde)
Vægt
Konsol Ca. 170 g
Controller Ca. 140 g
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C

* En kompatibel USB AC-adapter (medfølger ikke) er 
påkrævet for at bruge denne konsol. Brug en AC-adapter, 
der understøtter en USB-udgang (Type A) på 5 V ved 1,0 A. 
Der er dog ingen garanti for, at alle AC-adaptere er 
kompatible med din konsol.

Copyright og varemærker

“ ”, “PlayStation” og “ “ er registrerede 
varemærker eller varemærker tilhørende Sony Interactive 
Entertainment Inc.

“SONY” og “ ” er registrerede varemærker eller 
varemærker tilhørende 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.

Besøg doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/, eller se de 
oplysninger, der er inkluderet i softwaren, angående 
licenser for tredjepartssoftware og open-source-software 
samt copyrights.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Flere oplysninger

Websted for PlayStation®Classic
Du kan finde flere oplysninger om produktet på 
nedenstående websted.
rd.playstation.com/psclassic/ 

Support 
Det officielle websted for produktsupport vedrørende 
PlayStation® giver dig de seneste spørgsmål og svar om dit 
produkt.
playstation.com/help/psclassic/ 

Status for POWER-indikator
Slukket
Konsollen er slukket.
Orange
Konsollen er på standby.
Grøn
Konsollen er tændt.
Blinker skiftevist orange og grønt
Konsollen er overophedet.
Frakobl AC-adapteren (medfølger ikke) fra strømkilden, og 
lad derefter konsollen stå på et godt ventileret sted i et 
stykke tid.
Rød
Konsollen er overophedet.
Konsollen slukker automatisk. Frakobl AC-adapteren 
(medfølger ikke) fra strømforsyningen, og lad derefter 
konsollen stå på et godt ventileret sted i et stykke tid.




