
 

SCPH-1000R

Θύρα USB

Θύρα εξόδου HDMI

Κουμπί RESET

Κουμπί POWER

Ένδειξη POWER

Κουμπί OPEN

Θύρες χειριστηρίου

Κουμπί L2, κουμπί R2, 
κουμπί L1, κουμπί R1

Κατευθυντικά κουμπιά

Κουμπί , κουμπί , 
κουμπί , κουμπί 

Κουμπί START

Κουμπί SELECT

Εγχειρίδιο χρήσης
Σας ευχαριστούμε για την αγορά του PlayStation®Classic. 
Μπορείτε να απολαύσετε παιχνίδια που έχουν προφορτωθεί 
σε αυτήν την κονσόλα.
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Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, 
μην ανοίγετε το περίβλημα. Για σέρβις, 
απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό.

 

Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται 
με τα όρια που παρατίθενται στην Οδηγία σχετικά με 
την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ). 
Απαγορεύεται η χρήση καλωδίων με μήκος που ξεπερνά 
τα 3 μέτρα.

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από ή εκ μέρους της 
Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku 
Tokyo, 108-0075 Japan (Ιαπωνία).
Την εισαγωγή και τη διανομή στην Ευρώπη έχει 
αναλάβει η Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited, 10 Great Marlborough Street, London,W1F 7LP, 
United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).
Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για την έκδοση και τη 
διατήρηση των Δηλώσεων συμμόρφωσης είναι η Sony 
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, 
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Κρίσεις που προκαλούνται από το ερέθισμα 
του φωτός (φωτοευαίσθητη επιληψία)
Σε περίπτωση που πάσχετε από επιληψία ή είχατε 
κρίσεις, συμβουλευτείτε το γιατρό σας προτού παίξετε. 
Ορισμένα άτομα ενδέχεται να παρουσιάσουν πόνο στα 
μάτια, διαταραχές στην όραση, ημικρανία, μυϊκές 
συσπάσεις, σπασμούς, απώλεια αισθήσεων ή απώλεια 
συναίσθησης και προσανατολισμού όταν εκτίθενται σε 
φώτα που αναβοσβήνουν ή τρεμοπαίζουν ή σε άλλα 
φωτεινά ερεθίσματα από οθόνη τηλεόρασης ή ενώ 
παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Εάν παρουσιάσετε 
οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα ενώ 
παίζετε, σταματήστε αμέσως τη χρήση και 
συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Σταματήστε αμέσως να παίζετε εάν παρουσιάσετε τα 
παρακάτω συμπτώματα
Πέρα από τα παραπάνω συμπτώματα, εάν, ενώ παίζετε, 
αισθανθείτε πονοκέφαλο, ζαλάδα, ναυτία, κόπωση, 
συμπτώματα παρόμοια με τη ναυτία κίνησης, ή εάν 
νιώθετε ενόχληση ή πόνο σε οποιοδήποτε μέρος του 
σώματος, όπως τα μάτια, τα αφτιά, τα χέρια ή τα πόδια, 
σταματήστε αμέσως τη χρήση. Εάν τα συμπτώματα 
επιμένουν, ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Λογισμικό
Η χρήση του παρόντος προϊόντος υποδηλώνει την 
αποδοχή της συμφωνίας άδειας χρήσης λογισμικού της 
Sony Interactive Entertainment Inc. Ανατρέξτε στη 
διεύθυνση doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/ για 
περισσότερες λεπτομέρειες."

Απαγορεύεται η εμπορική χρήση ή η ενοικίαση αυτού 
του προϊόντος.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο 
χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Προφυλάξεις

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε 
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και το εγχειρίδιο 
που παρέχεται μαζί με το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται) και φυλάξτε τα για 
μελλοντική αναφορά. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των 
παιδιών πρέπει να διαβάσουν αυτά τα εγχειρίδια και να 
διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τηρούν όλα τα προληπτικά 
μέτρα ασφάλειας.

Ασφάλεια
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί με μεγαλύτερο μέλημα 
την ασφάλεια. Ωστόσο, κάθε ηλεκτρική συσκευή, αν δεν 
χρησιμοποιηθεί σωστά, ενέχει κίνδυνο πρόκλησης 
πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή προσωπικού 
τραυματισμού. Για να συμβάλετε στη διασφάλιση 
απρόσκοπτης λειτουργίας, ακολουθήστε αυτές 
τις οδηγίες:

 ˎ Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις 
και τις οδηγίες.

 ˎ Επιθεωρείτε τακτικά το καλώδιο USB για ίχνη ζημιάς 
και συσσώρευση σκόνης γύρω από το φις του 
προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (δεν 
περιλαμβάνεται) ή την παροχή ρεύματος.

 ˎ Διακόψτε τη χρήση, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό 
εναλλασσόμενου ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται) 
από την παροχή ρεύματος, καθώς και τυχόν άλλα 
καλώδια αμέσως αν η συσκευή λειτουργήσει με 
αφύσικο τρόπο, δημιουργήσει ασυνήθιστους ήχους ή 
οσμές ή είναι πολύ ζεστή στο άγγιγμα.

 ˎ Συνδέστε και χρησιμοποιήστε την κονσόλα σε μια 
πρίζα με εύκολη πρόσβαση.

 ˎ Επικοινωνήστε με την κατάλληλη γραμμή 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών της 
PlayStation®. Μπορείτε να βρείτε τον σχετικό αριθμό 
στο φυλλάδιο εγγύησης.

Χρήση και χειρισμός
 ˎ Μπορείτε να παίξετε μόνο τα παιχνίδια που είναι 

προφορτωμένα στην κονσόλα. Δεν μπορείτε να 
κάνετε λήψη και να παίξετε κανένα άλλο παιχνίδι ή 
να αναπαραγάγετε δίσκους λογισμικού διαμόρφωσης 
PlayStation® και CD ήχου σε αυτήν την κονσόλα.

 ˎ Αυτή η κονσόλα είναι συμβατή μόνο με τα 
παρεχόμενα χειριστήρια.

 ˎ Η μνήμη της κονσόλας αποθηκεύει περιορισμένα 
δεδομένα αποθήκευσης παιχνιδιού. Δεν 
υποστηρίζονται εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, 
όπως κάρτες μνήμης.

 ˎ Ορισμένες λειτουργίες και ένα μέρος της εμπειρίας 
παιχνιδιού μπορεί να διαφέρουν από εκείνες σε 
προϊόντα PlayStation® παλαιότερης κυκλοφορίας.

 ˎ Μην χρησιμοποιείτε την κονσόλα σε κλειστό 
ντουλάπι ή άλλα σημεία όπου μπορεί να 
συσσωρευτεί θερμότητα. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
προκαλέσει υπερθέρμανση της κονσόλας και να 
οδηγήσει σε τραυματισμό ή δυσλειτουργία.

 ˎ Αν αυξηθεί η εσωτερική θερμοκρασία της κονσόλας, 
θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Σε αυτήν την περίπτωση, 
απενεργοποιήστε την κονσόλα και μην τη 
χρησιμοποιήσετε για λίγο. Αφού κρυώσει η κονσόλα, 
μετακινήστε την σε χώρο με καλό εξαερισμό και 
συνεχίστε τη χρήση της.

 ˎ Χρησιμοποιήστε την σε καλά φωτισμένο χώρο και 
διατηρείτε ασφαλή απόσταση από την οθόνη της 
τηλεόρασης.

 ˎ Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση της κονσόλας. 
Κάντε 15 λεπτά διάλειμμα για κάθε ώρα παιχνιδιού.

 ˎ Αποφύγετε να παίζετε όταν είστε κουρασμένοι ή 
χρειάζεστε ύπνο.

 ˎ Διακόψτε αμέσως τη χρήση της κονσόλας αν 
αρχίσετε να αισθάνεστε κόπωση, δυσφορία ή πόνο 
στα χέρια ή στους βραχίονες ενόσω χρησιμοποιείτε 
το χειριστήριο. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, 
συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

 ˎ Αν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
προβλήματα υγείας, διακόψτε αμέσως τη χρήση της 
κονσόλας. Αν συνεχιστούν τα συμπτώματα, 
συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
 – Ζάλη, ναυτία, κόπωση ή συμπτώματα παρόμοια με 
εκείνα της κινητικής ναυτίας
 – Δυσφορία ή πόνο σε κάποιο σημείο του σώματος, 
όπως τα μάτια, τα αφτιά, τα χέρια ή τους βραχίονες

 ˎ Κρατήστε την κονσόλα, τα αξεσουάρ και τυχόν μικρά 
εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.

 ˎ Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα 
μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν μικρά 
εξαρτήματα ή να τυλίξουν τα καλώδια γύρω τους, 
γεγονός που μπορεί να επιφέρει τραυματισμό ή να 
προκαλέσει ατύχημα ή δυσλειτουργία.

 ˎ Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το τροφοδοτικό 
εναλλασσόμενου ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται) 
από την παροχή ρεύματος πριν συνδέσετε το 
καλώδιο HDMI.

 ˎ Μην αγγίζετε την κονσόλα, το τροφοδοτικό 
εναλλασσόμενου ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται), τα 
συνδεδεμένα καλώδια ή τα αξεσουάρ κατά τη 
διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας.

 ˎ Μην χρησιμοποιείτε την κονσόλα ή τα αξεσουάρ 
κοντά σε νερό.

 ˎ Αποτρέψτε την είσοδο υγρών, μικρών σωματιδίων ή 
άλλων ξένων αντικειμένων στην κονσόλα ή τα 
αξεσουάρ.

 ˎ Μην εκθέτετε την κονσόλα σε βροχή ή υγρασία.
 ˎ Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρά πάνω στην 

κονσόλα.
 ˎ Μην αγγίζετε τα βύσματα της κονσόλας ή των 

αξεσουάρ.
 ˎ Μην εκθέτετε την κονσόλα ή τα αξεσουάρ σε σκόνη, 

καπνό ή ατμούς. Επίσης, μην τοποθετείτε την 
κονσόλα σε χώρους με υπερβολική ποσότητα σκόνης 
ή καπνού τσιγάρων.

 ˎ Να είστε προσεκτικοί όταν μεταφέρετε την κονσόλα 
και τα αξεσουάρ της. Αν δεν κρατάτε σταθερά την 
κονσόλα και τα αξεσουάρ της, μπορεί να σας πέσουν 
και ενδεχομένως να προκληθεί βλάβη ή 
τραυματισμός.

 ˎ Μην απενεργοποιείτε την κονσόλα κατά την 
αποθήκευση δεδομένων στον σκληρό δίσκο ή τη 
φόρτωση δεδομένων από τη μνήμη της κονσόλας.

 ˎ Μην αποσυνδέετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται) από την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος ενώ η ένδειξη POWER είναι 
πράσινη. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια 
ή καταστροφή των δεδομένων, ή βλάβη στην 
κονσόλα.

 ˎ Μην στέκεστε ή μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω 
στη κονσόλα, και μην στοιβάζετε την κονσόλα μαζί 
με άλλες συσκευές.

 ˎ Μην τοποθετείτε την κονσόλα και τα συνδεδεμένα 
αξεσουάρ στο δάπεδο ή σε μέρος όπου κάποιος 
μπορεί να παραπατήσει ή να σκοντάψει πάνω τους.

 ˎ Αποφύγετε τη σωματική επαφή με την κονσόλα για 
παρατεταμένη χρονική περίοδο, ενώ η κονσόλα είναι 
σε λειτουργία. Η παρατεταμένη σωματική επαφή 
μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα χαμηλής 
θερμοκρασίας.

 ˎ Όταν συνδέετε την κονσόλα σε τηλεόραση plasma ή 
προβολής*, μην αφήνετε μια στατική εικόνα να 
προβάλλεται στην οθόνη για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα, καθώς αυτό μπορεί να αποτυπωθεί μια 
αχνή εικόνα μόνιμα στην οθόνη.
* Εξαιρούνται οι τύποι οθόνης LCD

Συνθήκες αποθήκευσης
 ˎ Μην εκθέτετε την κονσόλα ή τα αξεσουάρ σε υψηλές 

θερμοκρασίες, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.
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 ˎ Μην θερμαίνετε την κονσόλα χρησιμοποιώντας 
εξοπλισμό κουζίνας ή θέρμανσης, όπως πιστολάκι 
μαλλιών. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά, 
τραυματισμός ή δυσλειτουργία.

 ˎ Μην τοποθετείτε την κονσόλα ή τα αξεσουάρ σε 
επιφάνειες που είναι ασταθείς, έχουν κλίση ή 
υπόκεινται σε δονήσεις.

Ανοίγματα εξαερισμού
Μην φράζετε κανένα άνοιγμα εξαερισμού. Για να 
διατηρήσετε καλό εξαερισμό, ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες:

 ˎ Τοποθετήστε την κονσόλα σε απόσταση τουλάχιστον 
10 εκ. από την επιφάνεια του τοίχου.

 ˎ Μην την τοποθετείτε πάνω σε χαλί ή μοκέτα με 
μακρύ πέλος.

 ˎ Μην την τοποθετείτε σε στενούς ή στριμωγμένους 
χώρους.

 ˎ Μην την καλύπτετε με πανί.
 ˎ Αποτρέψτε τη συσσώρευση σκόνης στα ανοίγματα 

εξαερισμού.

Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος 
(δεν περιλαμβάνεται) και καλώδιο USB

 ˎ Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται) που δεν πληροί τις 
καθορισμένες προδιαγραφές. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

 ˎ Μην αγγίζετε το φις του τροφοδοτικού 
εναλλασσόμενου ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται) με 
υγρά χέρια.

 ˎ Μην προκαλείτε φθορές στο καλώδιο USB. Η χρήση 
φθαρμένου καλωδίου ή βύσματος μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

 ˎ Μην πατάτε και μην μαγκώνετε το καλώδιο USB, 
ιδίως στην περιοχή του βύσματος και στο σημείο 
εξόδου του καλωδίου από την κονσόλα.

 ˎ Μην τροποποιείτε το καλώδιο USB.
 ˎ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο 

καλώδιο USB. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
 ˎ Μην τοποθετείτε το καλώδιο USB κοντά σε 

εξοπλισμό θέρμανσης και μην εκθέτετε το καλώδιο 
σε υψηλή θερμοκρασία.

 ˎ Πριν συνδέσετε την κονσόλα στην παροχή ρεύματος, 
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκόνη ή ξένα υλικά 
μέσα ή πάνω στις θύρες, τα βύσματα ή την πρίζα 
ρεύματος. Αν το φις ή το βύσμα είναι λερωμένα, 
σκουπίστε με στεγνό πανί πριν τα συνδέσετε. Η 

συσσώρευση σκόνης ή ξένων υλικών μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

 ˎ Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται) από την παροχή 
ρεύματος πριν καθαρίσετε ή μετακινήσετε την 
κονσόλα ή όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε 
την κονσόλα για παρατεταμένη χρονική περίοδο. 
Κατά την αποσύνδεση, πιάστε το καλώδιο USB από 
το βύσμα και τραβήξτε το στην ευθεία από το 
τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (δεν 
περιλαμβάνεται). Ποτέ μην τραβάτε κρατώντας από 
το καλώδιο και μην το τραβάτε υπό γωνία.

 ˎ Μην συνδέετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται) σε μετασχηματιστή ή 
μετατροπέα τάσης. Η σύνδεση του τροφοδοτικού 
εναλλασσόμενου ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται) σε 
μετασχηματιστή τάσης για ταξίδια στο εξωτερικό ή 
σε μετατροπέα τάσης για χρήση σε όχημα μπορεί να 
προκαλέσει εγκαύματα ή δυσλειτουργία.

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή 
τροποποιείτε την κονσόλα ή τα αξεσουάρ
Χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες στην 
τεκμηρίωση προϊόντος. Δεν παρέχεται εξουσιοδότηση 
για την ανάλυση και την τροποποίηση του προϊόντος ή 
για την ανάλυση και τη χρήση των διαμορφώσεων των 
κυκλωμάτων του. Η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση 
του προϊόντος συνεπάγεται την ακύρωση της εγγύησης. 
Το προϊόν δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να 
επισκευαστούν από τον χρήστη.

Συμπύκνωση υγρασίας
Αν μεταφέρετε απευθείας την κονσόλα από μια κρύα 
τοποθεσία σε μια ζεστή, μπορεί να συμπυκνωθεί 
υγρασία στο εσωτερικό της και να προκληθεί 
δυσλειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση, 
απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε την κονσόλα από 
την παροχή ρεύματος. Μην χρησιμοποιήσετε την 
κονσόλα μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία (αυτό μπορεί να 
διαρκέσει αρκετές ώρες). Αν η κονσόλα εξακολουθεί να 
μην λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με την 
κατάλληλη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 
πελατών της PlayStation®. Μπορείτε να βρείτε τον 
σχετικό αριθμό στο φυλλάδιο εγγύησης.

Καθαρισμός
Για λόγους ασφάλειας, πριν καθαρίσετε την κονσόλα ή 
τα συνδεδεμένα αξεσουάρ, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό 
εναλλασσόμενου ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται) από 
την παροχή ρεύματος.

Εξωτερικές επιφάνειες (πλαστικό κάλυμμα της κονσόλας 
και του χειριστηρίου)
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε 
τυχόν φθορές και αποχρωματισμό των εξωτερικών 
επιφανειών του προϊόντος.

 ˎ Σκουπίζετε με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
 ˎ Μην εφαρμόζετε εντομοκτόνα ή άλλες πτητικές 

ουσίες.
 ˎ Μην τοποθετείτε υλικά από καουτσούκ ή βινύλιο στο 

εξωτερικό του προϊόντος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

 ˎ Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα χημικά. Μην 
σκουπίζετε με χημικά επεξεργασμένο πανί 
καθαρισμού.

Ανοίγματα εξαερισμού
Αν συσσωρευτεί σκόνη στα ανοίγματα εξαερισμού της 
κονσόλας, αφαιρέστε τη σκόνη με μια ηλεκτρική 
σκούπα χαμηλής ισχύος.
Βύσματα
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν τα βύσματα της 
κονσόλας ή του καλωδίου USB δεν είναι καθαρά. Αν το 
προϊόν χρησιμοποιηθεί με λερωμένα βύσματα, μπορεί 
να παρεμποδιστεί η ροή ηλεκτρικού ρεύματος. 
Απομακρύνετε τους ρύπους με ένα στεγνό πανί.

Όταν βλέπετε αυτό το σύμβολο σε οποιοδήποτε από τα 
ηλεκτρικά μας προϊόντα ή συσκευασίες, σημαίνει ότι το 
εν λόγω ηλεκτρικό προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί ως 
γενικά οικιακά απορρίμματα στην ΕΕ, στην Τουρκία ή 
άλλες χώρες όπου διατίθενται χωριστά συστήματα 
συλλογής απορριμάτων. Για να διασφαλιστεί η σωστή 
διαχείριση απορριμάτων, απορρίψτε τα μέσω μιας 
εξουσιοδοτημένης εγκατάστασης συλλογής, σύμφωνα 
με οποιοσδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή απαιτήσεις. Τα 
απορρίμματα ηλεκτρικών προϊόντων μπορούν να 
απορριφθούν μέσω πωλητών λιανικής όταν αγοράζετε 
ένα νέο προϊόν του ίδιου είδους. Επιπλέον, εντός χωρών 
της ΕΕ, μεγάλοι πωλητές ενδέχεται να δεχτούν δωρεάν 
απορρίμματα ηλεκτρικών προϊόντων μικρού μεγέθους. 
Απευθυνθείτε στον τοπικό πωλητή σας, για να μάθετε 
αν αυτή η υπηρεσία διατίθεται για τα προϊόντα που 
θέλετε να απορρίψετε. Κατά αυτόν τον τρόπο, βοηθάτε 
στη συντήρηση των φυσικών πόρων και βελτιώνετε τα 
πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος όσον αφορά τη 
διαχείριση και την απόρριψη ηλεκτρικών απορριμάτων.
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Συνδέστε την κονσόλα όπως φαίνεται στην εικόνα.
 ˎ Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα καλώδια.
 ˎ Αφού πραγματοποιήσετε όλες τις συνδέσεις, συνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται) σε μια παροχή ρεύματος. Η ένδειξη POWER ανάβει 

στιγμιαία με πορτοκαλί χρώμα.
 ˎ Διαβάστε επίσης τα εγχειρίδια χρήσης για κάθε συνδεδεμένη συσκευή.

Σύνδεση της κονσόλας

Σύνδεση του χειριστηρίου
Συνδέστε το χειριστήριο σε μια θύρα χειριστηρίου. Όταν παίζετε μόνοι σας, συνδέστε το 
χειριστήριο στη θύρα 1.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κονσόλας
Γυρίστε την είσοδο της τηλεόρασής σας σε HDMI και μετά πατήστε το κουμπί POWER. 
Όταν η κονσόλα είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη POWER αλλάζει από πορτοκαλί σε 
πράσινο χρώμα και η αρχική οθόνη εμφανίζεται στην τηλεόραση.
Για να απενεργοποιήσετε την κονσόλα, πατήστε ξανά το κουμπί POWER.

Θύρα HDMI IN

Καλώδιο HDMI

Θύρα USB

Κουμπί POWER/ Ένδειξη POWER

Προς την παροχή ρεύματος

Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται)
Χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό 
εναλλασσόμενου ρεύματος που 
υποστηρίζει έξοδο USB (Τύπου Α) 
5 V, 1,0 A.

Καλώδιο USB
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Έναρξη παιχνιδιού
Επιλέξτε ένα παιχνίδι με το κουμπί αριστερά ή το κουμπί δεξιά στο χειριστήριο.
Εμφανίζεται η οθόνη έναρξης του παιχνιδιού.

Αποθήκευση
Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα παιχνιδιού σε μια εικονική κάρτα μνήμης.
Η μέθοδος αποθήκευσης και φόρτωσης δεδομένων διαφέρει ανά παιχνίδι.
Επιλέξτε [MEMORY CARD] (Κάρτα μνήμης) στην αρχική οθόνη για να προβάλετε ή να 
διαγράψετε αποθηκευμένα δεδομένα για το επιλεγμένο παιχνίδι.

Αλλαγή δίσκων
Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε εικονικούς δίσκους για λογισμικό μορφής 
PlayStation® το οποίο υπήρχε αρχικά σε πολλούς δίσκους. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα 
που σας ζητά να αλλάξετε δίσκους, πατήστε το κουμπί OPEN στην κονσόλα.
Έχετε υπόψη ότι το πάτημα του κουμπιού OPEN ενεργοποιεί την εναλλαγή εικονικών 
δίσκων και όχι το άνοιγμα της κονσόλας.

Επιστροφή στην αρχική οθόνη
Πατήστε το κουμπί RESET στην κονσόλα. Το παιχνίδι σας έχει τερματιστεί και η 
τρέχουσα κατάσταση παιχνιδιού έχει αποθηκευτεί ως σημείο συνέχισης.

 ˎ Σε κάθε παιχνίδι, μπορεί να αποθηκευτεί ένα σημείο συνέχισης. Αν υπάρχει ήδη 
σημείο συνέχισης, μπορείτε να επιλέξετε την αντικατάστασή του.

 ˎ Επιλέξτε [RESUME POINT] (Σημείο συνέχισης) στην αρχική οθόνη για να 
συνεχίσετε να παίζετε από το σημείο όπου σταματήσατε.

Αν η κονσόλα δεν αναγνωρίσει το χειριστήριό σας
Πατήστε το κουμπί RESET στην κονσόλα.

Αρχική οθόνη

Κάρτα μνήμης

Σημείο συνέχισης Επιλεγμένο παιχνίδι

Κουμπί RESET Κουμπί OPEN

Παίξιμο παιχνιδιού
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Προδιαγραφές

Το σχέδιο και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή 
χωρίς προειδοποίηση.
Τα σχέδια και οι εικόνες οθονών που χρησιμοποιούνται 
στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το 
πραγματικό προϊόν.

Έξοδος βίντεο 
720p, 480p
Έξοδος ήχου
Γραμμικό PCM
Είσοδος/ Έξοδος
Θύρα εξόδου HDMI™
Θύρα USB (Micro-B)*
Θύρα χειριστηρίου × 2
Ισχύς*
5 V  1.0 A
Μέγιστη ονομαστική ισχύς
5 W
Εξωτερικές διαστάσεις (χωρίς το χειριστήριο)
Περίπου 149 × 33 × 105 χιλ. (πλάτος × ύψος × βάθος)
Βάρος
Κονσόλα Περίπου 170 γρ.
Χειριστήριο Περίπου 140 γρ.
Θερμοκρασία λειτουργίας
5 °C έως 35 °C

* Απαιτείται συμβατό τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος USB (δεν περιλαμβάνεται) για τη χρήση της 
κονσόλας. Χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό 
εναλλασσόμενου ρεύματος που υποστηρίζει έξοδο USB 
(Τύπου Α) 5 V, 1,0 A. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι όλα τα 
τροφοδοτικά εναλλασσόμενου ρεύματος είναι συμβατά 
με την κονσόλα σας.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Τα ” ”, “PlayStation” και ” ” είναι 
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή σήματα 
κατατεθέντα της Sony Interactive Entertainment Inc.

Τα “SONY” και ” ” είναι κατοχυρωμένα εμπορικά 
σήματα της 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.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/ ή ανατρέξτε στις 
πληροφορίες που παρέχονται στο λογισμικό για να 
μάθετε σχετικά με τις άδειες λογισμικού τρίτων και 
λογισμικού ανοικτού κώδικα, καθώς και για τα 
πνευματικά δικαιώματα.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν 
ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Διαδικτυακή τοποθεσία PlayStation®Classic
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, 
επισκεφθείτε την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία.
rd.playstation.com/psclassic/ 

Υποστήριξη 
Η επίσημη διαδικτυακή τοποθεσία της υποστήριξης 
προϊόντων PlayStation® παρέχει τις πιο πρόσφατες 
ερωτήσεις και απαντήσεις για το προϊόν σας.
playstation.com/help/psclassic/ 

Κατάσταση ένδειξης POWER
Σβηστή
Η κονσόλα είναι απενεργοποιημένη.
Πορτοκαλί
Η κονσόλα είναι σε κατάσταση αναμονής.
Πράσινη
Η κονσόλα είναι ενεργοποιημένη.
Αναβοσβήνει εναλλάξ πορτοκαλί και πράσινο χρώμα
Η κονσόλα υπερθερμαίνεται.
Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται) από την παροχή 
ρεύματος και αφήστε την κονσόλα σε ένα καλά 
αεριζόμενο μέρος για λίγη ώρα.
Κόκκινη
Η κονσόλα υπερθερμαίνεται.
Η κονσόλα σας απενεργοποιείται αυτόματα. 
Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται) από την παροχή 
ρεύματος και αφήστε την κονσόλα σε ένα καλά 
αεριζόμενο μέρος για λίγη ώρα.




