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Manual de instrucțiuni
Îţi mulţumim că ai achiziţionat PlayStation®Classic. Te poţi 
bucura de jocuri preîncărcate pe această consolă.
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Pentru a evita electrocutarea, nu 
deschideţi incinta. Pentru service, apelaţi 
numai la personal calificat.

 

Acest echipament a fost testat şi găsit în conformitate cu 
limitele stabilite în Directiva CEM. Nu folosi un cablu mai 
lung de 3 metri.

Acest produs este fabricat de sau pentru Sony Interactive 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 
Japonia.
Importat în Europa şi distribuit de Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP, Marea Britanie.
Reprezentantul autorizat pentru emiterea şi susţinerea 
Declaraţiilor de conformitate este Sony Belgium, bijkantoor 
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 
Zaventem, Belgium.

Atacuri induse de prezenţa luminii 
(epilepsie fotosenzitivă)
Dacă aveţi epilepsie sau aţi avut convulsii, consultaţi-vă 
medicul înainte de a juca. Anumite persoane pot 
experimenta lăcrimarea ochilor, vedere alterată, migrenă, 
spasme musculare, convulsii, amnezie, pierderea 
cunoştinţei sau dezorientare când sunt expuse la luminile 
clipitoare sau de alt tip, specifice ecranului televizorului, 
sau în timp ce se distrează cu jocuri video. Dacă prezentaţi 
oricare dintre simptomele de mai sus în timpul jocului, 
întrerupeţi imediat şi consultaţi-vă medicul.
Întrerupeţi jocul imediat ce aveţi următoarele 
simptome
Întrerupeţi imediat utilizarea produsului dacă, pe lângă 
simptomele de mai sus, în timp ce jucaţi aveţi dureri de 
cap, ameţeală, stare de vomă, oboseală, simptome similare 
cu cele ale răului de mişcare sau simţiţi o stare neplăcută 
sau durere în orice parte a corpului, cum ar fi ochi, urechi, 
mâini, braţe, picioare. Dacă starea persistă, consultaţi un 
medic.

Software
Utilizarea acestui produs reprezintă acceptarea acordului 
de licenţă al Sony Interactive Entertainment Inc. pentru 
software. Consultă doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/ 
pentru detalii suplimentare.

Utilizarea în scopuri comerciale sau închirierea acestui 
produs este interzisă.

Informaţiile din acest manual sunt supuse modificărilor 
fără înştiinţare.

AVERTISMENT
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Înainte de a utiliza acest produs, citeşte cu atenţie acest 
manual şi manualul furnizat cu adaptorul c.a. (neinclus) şi 
păstrează-le pentru consultare ulterioară. Părinţii şi tutorii 
copiilor trebuie să citească aceste manuale şi să asigure 
respectarea tuturor măsurilor de siguranţă de către copii. 

Siguranţă
Acest produs a fost conceput cu prioritate maximă pentru 
siguranţă. Cu toate acestea, orice dispozitiv electric, dacă 
este utilizat în mod necorespunzător, are potenţialul de a 
cauza incendii, şoc electric sau leziuni. Pentru a asigura o 
utilizare lipsită de accidente, respectă aceste îndrumări:

 ˎ Respectă toate avertismentele, atenţionările şi 
instrucţiunile.

 ˎ Inspectează în mod regulat cablul USB pentru a verifica 
dacă prezintă deteriorări şi acumulări de praf în jurul 
ştecherului adaptorului c.a. (neinclus) sau al prizei.

 ˎ Întrerupe imediat utilizarea, scoate adaptorul c.a. 
(neinclus) din priză şi deconectează toate celelalte 
cabluri dacă dispozitivul funcţionează anormal, produce 
sunete sau mirosuri neobişnuite sau se încălzeşte atât de 
tare încât nu mai poate fi atins cu mâna.

 ˎ Conectează şi utilizează consola la o distanţă care să 
permită accesul facil la priză.

 ˎ Contactează linia de asistenţă a serviciului pentru clienţi 
PlayStation®, al cărei număr poate fi găsit în broşura de 
garanţie.

Utilizarea şi manipularea
 ˎ Poţi juca doar jocurile preîncărcate pe această consolă. 

Nu poţi descărca şi juca alte jocuri sau nu poţi utiliza 
discuri cu software în format PlayStation® şi CD-uri 
audio pe această consolă.

 ˎ Această consolă este compatibilă numai cu controlerele 
furnizate.

 ˎ Memoria consolei stochează date limitate de salvare a 
jocurilor. Dispozitivele de stocare externe, precum 
cardurile de memorie nu sunt acceptate.

 ˎ Unele caracteristici şi experienţe de joc pot fi diferite faţă 
de cum erau pe consolele PlayStation® lansate anterior.

 ˎ Nu utiliza consola într-un dulap închis sau în alte locaţii 
în care se poate acumula căldura. Acest lucru poate 
cauza supraîncălzirea consolei şi poate duce la răniri sau 
deteriorări.

 ˎ În cazul în care temperatura internă a consolei creşte, va 
fi afișat un mesaj. În acest caz, opreşte consola și nu o 
utiliza pentru o perioadă de timp. După ce consola se 
răcește, amplaseaz-o într-o locație cu o ventilație bună și 
apoi reia utilizarea.

 ˎ Utilizeaz-o într-o zonă cu luminare bună şi la distanţă 
sigură de ecranul televizorului.

 ˎ Evită utilizarea prelungită a acestei console. Fă o pauză 
de 15 minute în timpul fiecărei ore de joacă.

 ˎ Evită să joci dacă eşti obosit sau trebuie să dormi.
 ˎ Întrerupe imediat utilizarea consolei dacă începi să te 

simţi obosit sau dacă resimţi disconfort sau durere la 
nivelul mâinilor sau al braţelor în timpul utilizării 
controlerului. Dacă starea persistă, consultă un medic.

 ˎ Dacă experimentezi oricare dintre următoarele 
probleme de sănătate, întrerupe imediat utilizarea 
consolei. Dacă simptomele persistă, consultă un medic.
 – Ameţeală, greaţă, oboseală cronică sau simptome 
asemănătoare răului de mişcare
 – Disconfort sau durere în orice parte a corpului, cum ar 
fi ochii, urechile, mâinile sau braţele

 ˎ Nu lăsa consola, accesoriile şi componentele mici la 
îndemâna copiilor.

 ˎ Nu lăsa produsul la îndemâna copiilor. Copiii pot 
înghiţi piesele de dimensiuni mici sau se pot înfăşura în 
cabluri, ceea ce poate duce la vătămări corporale sau 
poate provoca un accident sau o defectare.

 ˎ Adaptorul c.a. (neinclus) trebuie să fie scos din priză 
înainte de conectarea cablului HDMI.

 ˎ Nu atinge consola, adaptorul c.a. (neinclus), cablurile 
sau accesoriile conectate în timpul unei furtuni cu 
descărcări electrice.

 ˎ Nu utiliza consola sau accesoriile lângă apă.
 ˎ Asigură-te că în consolă sau în accesorii nu intră lichide, 

particule mici sau alte obiecte străine.
 ˎ Nu expune consola la ploaie sau umezeală.
 ˎ Nu așeza un recipient plin cu lichid pe consolă.
 ˎ Nu atinge conectorii consolei sau ai accesoriilor.
 ˎ Nu expune consola sau accesoriile la praf, fum sau abur. 

De asemenea, nu amplasa consola într-o zonă expusă la 
praf sau fum de ţigară excesiv.

 ˎ Transportă consola şi accesoriile acesteia cu atenţie. 
Dacă nu le ţii bine, consola şi accesoriile pot cădea, 
cauzând daune sau leziuni potenţiale.

 ˎ Nu opri consola în timp ce datele sunt salvate pe sau 
încărcate din memoria consolei.

 ˎ Nu scoate adaptorul c.a. (neinclus) din priză până când 
indicatorul POWER nu se stinge. Acest lucru poate 
cauza pierderi sau deteriorări ale datelor sau 
deteriorarea consolei.

 ˎ Nu sta pe sau nu pune obiecte pe consolă şi nu stivui 
consola pe alte dispozitive.

 ˎ Nu pune consola şi accesoriile conectate pe podea sau 
într-un loc în care persoanele se pot împiedica de 
acestea.

 ˎ Evită contactul corpului cu consola pentru o perioadă 
lungă de timp în timp ce aceasta este utilizată. Contactul 
prelungit poate provoca arsuri la temperaturi scăzute.

 ˎ Atunci când conectezi consola la un televizor plasmă 
sau cu proiecţie*, nu lăsa o imagine statică pe ecranul 
televizorului pentru o perioadă lungă de timp, deoarece 
acest lucru poate imprima permanent o imagine 
estompată pe ecran.
* Cu excepţia tipurilor de ecran LCD

Condiţii de păstrare
 ˎ Nu expune consola sau accesoriile la temperaturi 

ridicate, umiditate ridicată sau la lumina directă a 
soarelui.

 ˎ Nu încălzi consola cu echipamente de bucătărie sau de 
încălzire, precum un uscător. Acest lucru poate cauza 
incendii, vătămări corporale sau defecțiuni.

 ˎ Nu așeza consola sau accesoriile pe suprafețe instabile, 
înclinate sau supuse vibrațiilor.

Orificii de ventilare
Nu bloca niciun orificiu de ventilare Pentru a menţine o 
ventilare bună, respectă instrucţiunile de mai jos:

 ˎ Amplasează consola cel puţin la 10 cm de pereţi.
 ˎ Nu pune consola pe o mochetă sau un covor cu fibre 

lungi.
 ˎ Nu introdu consola într-un spaţiu îngust sau aglomerat.
 ˎ Nu acoperi consola cu materiale textile.
 ˎ Nu permite acumularea de praf pe orificiile de ventilare.

Precauţii
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Adaptor c.a. (neinclus) şi cablu USB
 ˎ Nu utiliza un adaptor c.a. (neinclus) care nu 

îndeplineşte specificaţiile desemnate. Acest lucru poate 
cauza incendii sau şoc electric.

 ˎ Nu atinge ştecherul adaptorului c.a. (neinclus) cu 
mâinile ude.

 ˎ Nu deteriora cablul USB. Utilizarea unui cablu sau 
conector deteriorat poate cauza incendii sau şoc electric.

 ˎ Protejează cablul USB astfel încât oamenii să nu calce pe 
acesta sau să nu fie prins, în special la conector şi la 
punctul în care cablul iese din consolă.

 ˎ Nu realiza nicio modificare a cablului USB.
 ˎ Nu pune obiecte grele pe cablul USB. Nu trage niciodată 

de cablu.
 ˎ Nu pune cablul USB lângă echipamente de încălzire şi 

nu expune niciodată cablul la căldură.
 ˎ Înainte de a conecta consola la alimentare, verifică dacă 

nu există praf sau particule străine în sau pe porturi, 
conectori sau priză. Dacă ştecherul sau conectorul se 
murdăreşte, şterge-l cu o cârpă uscată înainte de a-l 
conecta. Praful sau alte materii străine acumulate pot 
provoca incendii sau șoc electric.

 ˎ Scoate adaptorul c.a. (neinclus) din priză înainte de 
curăţarea sau mutarea consolei sau când intenţionezi să 
nu utilizezi consola pentru o perioadă mai lungă de 
timp. La deconectare, prinde cablul USB de conector şi 
trage-l drept din adaptorul c.a. (neinclus). Nu trage 
niciodată ţinând de cablu şi nu trage în unghi.

 ˎ Nu conecta adaptorul c.a. (neinclus) la un transformator 
de tensiune sau la un invertor. În cazul în care conectezi 
adaptorul c.a. (neinclus) la un transformator de tensiune 
pentru călătoriile în străinătate sau la un invertor pentru 
utilizare în maşină, pot apărea arsuri sau funcționarea 
poate fi afectată.

Nu demonta sau nu modifica niciodată 
această consolă sau accesoriile
Utilizează acest produs în conformitate cu instrucţiunile 
din documentaţia produsului. Nu este furnizată nicio 
autorizare pentru analiza sau modificarea acestui produs, 
ori pentru analizarea și utilizarea configurațiilor circuitelor 
acestuia. Modificarea neautorizată a acestui produs va 
anula garanţia. Produsul nu conţine componente care pot fi 
depanate de către utilizator.

Condens cauzat de umezeală
În cazul în care consola este adusă direct dintr-un loc rece 
într-unul cald, umezeala poate cauza apariţia condensului 
în interiorul consolei, ceea ce poate determina funcţionarea 
necorespunzătoare a acesteia. În acest caz, opreşte şi 
deconectează consola. Nu utiliza consola decât după 
evaporarea umezelii (acest lucru poate dura câteva ore). În 
cazul în care consola încă nu funcționează corect, 
contactează linia de asistenţă a serviciului pentru clienţi 
PlayStation® corespunzătoare, al cărei număr poate fi găsit 
în broşura de garanţie.

Curăţarea
Din motive de siguranţă, înainte de a curăţa consola sau 
accesoriile conectate, scoate din priză adaptorul c.a. 
(neinclus).
Suprafeţele exterioare (capacul din plastic al 
consolei şi al controlerului)
Urmează instrucţiunile de mai jos pentru a preveni 
deteriorarea sau decolorarea suprafeţei exterioare a 
produsului.

 ˎ Şterge cu o cârpă moale şi uscată.
 ˎ Nu aplica insecticide sau alte substanţe volatile.
 ˎ Nu ţine mult timp obiecte din cauciuc sau vinilin pe 

suprafaţa produsului.
 ˎ Nu utiliza solvenţi sau alte substanţe chimice. Nu şterge 

cu o lavetă tratată chimic.
Orificii de ventilare
Când se acumulează praf în orificiile consolei, îndepărtează 
praful folosind un aspirator de putere scăzută.
Conectori
Nu utiliza produsul atunci când conectorii consolei sau 
cablul USB prezintă impurităţi. Dacă utilizezi produsul cu 
impurităţi, fluxul curentului electric poate fi afectat. 
Îndepărtează impurităţile cu o lavetă uscată.

Când vedeţi acest simbol pe oricare dintre produsele 
noastre electrice sau pe ambalaj, se indică faptul că 
produsul electric la care se face referire nu trebuie casat ca 
deşeu menajer obişnuit în Uniunea Europeană, Turcia și în 
celelalte ţări în care sunt disponibile sisteme de colectare 
separată. Pentru a asigura tratarea corectă ca deşeu a 
acestora, vă rugăm să le eliminaţi apelând la un centru de 
colectare autorizat, în conformitate cu toate legile sau 
reglementările în vigoare. Deşeurile de produse electrice 
pot fi eliminate şi gratuit la comercianţi la cumpărarea unui 
produs nou de acelaşi tip. Mai mult, în ţările din Uniunea 
Europeană, comercianţii mai mari pot să accepte gratuit 
produse electronice mici pe care doriţi să le scoateţi din uz. 
Întrebaţi comerciantul local dacă acest serviciu este 
disponibil pentru produsele pe care doriţi să le scoateţi din 
uz. În acest mod, veţi contribui la conservarea resurselor 
naturale şi la îmbunătăţirea standardelor de protecţie a 
mediului pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor electrice. 
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Conectează consola conform ilustraţiei.
 ˎ Foloseşte cablurile furnizate.
 ˎ După ce realizezi toate conexiunile, conectează adaptorul c.a. (neinclus) la o priză. Indicatorul POWER devine portocaliu temporar.
 ˎ Citeşte manualul de instrucţiuni şi pentru orice alte dispozitive conectate.

Conectarea consolei

Conectarea controlerului
Conectează controlerul la un port de controler. Dacă joci singur, conectează controlerul la 
portul 1.

Pornirea şi oprirea consolei
Comută intrarea televizorului la HDMI, apoi apasă butonul POWER. Când consola este 
pornită, indicatorul POWER se schimbă de la portocaliu la verde, iar ecranul principal apare 
pe televizor.
Pentru a opri consola, apasă din nou butonul POWER.

Port intrare HDMI

Cablu HDMI

Port USB

Buton POWER/Indicator POWER

La o sursă de energie electrică

Adaptor c.a. (neinclus)
Foloseşte un adaptor c.a. 
care acceptă ieşire USB de 
5 V, 1,0 A (Type A).

Cablu USB
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Pornirea unui joc
Selectează un joc folosind butonul stânga sau butonul dreapta de pe controler. 
Se afişează ecranul principal al jocului.

Salvarea
Poţi salva datele unui joc pe un card de memorie virtuală.
Metoda de salvare a datelor şi de încărcare a datelor diferă în funcţie de joc.
Selectează [MEMORY CARD] (Card de memorie) de pe ecranul principal pentru a vizualiza 
sau şterge datele pentru jocul selectat.

Schimbarea discurilor
Este posibil să fie necesară schimbarea discurilor virtuale pentru software-ul în format 
PlayStation® care a fost iniţial furnizat pe mai multe discuri. Dacă se afişează un mesaj care 
îţi solicită să schimbi discurile, apasă pe butonul OPEN de pe consolă.
Reţine că apăsarea butonului OPEN activează schimbarea discurilor virtuale şi nu deschide 
consola.

Revenirea la ecranul principal
Apasă butonul RESET de pe consolă. Jocul este închis, iar starea curentă a jocului este salvată 
ca punct de reluare.

 ˎ Pentru un joc se poate salva un singur punct de reluare. Dacă există deja un punct de 
reluare, poţi alege să îl suprascrii.

 ˎ Selectează [RESUME POINT] (Punct de reluare) de pe ecranul principal pentru a 
continua jocul de unde ai rămas.

În cazul în care consola nu recunoaşte controlerul
Apasă butonul RESET de pe consolă. 

Ecran principal

Card de memorie

Punct de reluare Joc selectat

Buton RESET Buton OPEN

Cum se joacă jocurile
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Specificaţii

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare.
Ilustraţiile şi imaginile ecranului utilizate în acest manual 
pot diferi de produsul efectiv.

Ieşire video
720p, 480p
Ieşire audio
PCM liniar
Intrare/ieşire
Port ieşire HDMI™
Port USB (Micro-B)*
Port controler × 2
Alimentare*
5 V  1.0 A
Putere nominală maximă
5 W
Dimensiuni externe (fără controler)
Aprox. 149 × 33 × 105 mm (lăţime × înălţime × adâncime)
Greutate
Consolă Aprox. 170 g
Controler Aprox. 140 g
Temperatură de funcţionare
Între 5 °C și 35 °C

* Este necesar un adaptor c.a. USB (neinclus) compatibil 
pentru utilizarea acestei console. Foloseşte un adaptor c.a. 
care acceptă ieşire USB de 5 V, 1,0 A (Type A). Cu toate 
acestea, nu există garanţia că toate adaptoarele c.a. sunt 
compatibile cu consola.

Drepturile de autor şi mărci comerciale

„ ”, „PlayStation” şi „ ” sunt mărci comerciale 
înregistrate sau mărci comerciale ale Sony Interactive 
Entertainment Inc.

„SONY” şi „ ” sunt mărci comerciale înregistrate sau 
mărci comerciale ale 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.

Vizitează doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/ sau 
consultă informaţiile furnizate în software pentru licenţe 
ale software-ului de terţă parte şi software-ul open source, 
dar şi pentru drepturile de autor.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea 
respectivilor proprietari.

Informaţii suplimentare

Site-ul web PlayStation®Classic
Pentru mai multe informaţii despre produs, vizitează 
site-ul web de mai jos.
rd.playstation.com/psclassic/ 

Asistenţă 
Site-ul oficial pentru asistenţa de produs pentru 
PlayStation® furnizează cele mai recente întrebări şi 
răspunsuri despre acest produs.
playstation.com/help/psclassic/ 

Starea indicatorului POWER
Oprit
Consola este oprită.
Portocaliu
Console este în standby.
Verde
Consola este pornită.
Portocaliu şi verde alternativ intermitent
Consola se supraîncălzeşte.
Deconectează adaptorul c.a. (neinclus) de la priză, apoi lasă 
consola într-un loc bine aerisit pentru o perioadă de timp.
Roşu
Consola se supraîncălzeşte.
Consola se opreşte automat. Deconectează adaptorul c.a. 
(neinclus) de la priză, apoi lasă consola într-un loc bine 
aerisit pentru o perioadă de timp.




