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Návod na používanie
Ďakujeme, že ste si zakúpili PlayStation®Classic. Môžete hrať 
hry, ktoré sú už v tejto konzole načítané.

© 2018 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.
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Aby ste predišli elektrickému šoku, 
neotvárajte kryt. Opravu prenechajte 
výhradne kvalifikovanému personálu.

 

Toto zariadenie bolo podrobené testom, ktorými sa 
potvrdilo, že spĺňa limity stanovené v smernici EMC 
(o elektromagnetickej kompatibilite). Nepoužívajte kábel 
dlhší ako 3 metre.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene 
spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 
Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. 
Import do Európy a distribúciu zabezpečuje spoločnosť 
Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great 
Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené 
Kráľovstvo.
Autorizovaným zastupiteľstvom pre vydávanie a držbu 
vyhlásení o zhode je spoločnosť Sony Belgium, bijkantoor 
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 
1935 Zaventem, Belgium.

Záchvaty spôsobené svetelnými stimulmi 
(Fotosenzitívna epilepsia)
Ak trpíte epilepsiou alebo ste v minulosti mali epileptické 
záchvaty, pred hraním sa poraďte s vaším lekárom. 
Niektoré osoby pri vystavení blikajúcemu alebo 
mihajúcemu sa svetlu, resp. iným svetelným stimulom na 
televíznej obrazovke alebo počas hrania videohier môžu 
pociťovať bolesť očí, zhoršené videnie, migrény, svalové 
zášklby, kŕče, tmu pred očami, stratu vedomia, resp. môžu 
byť dezorientované. Ak sa s niektorým z uvedených 
symptómov pri hraní stretnete, okamžite prestaňte a 
vyhľadajte vášho lekára.
Ak sa u vás vyskytnú nasledujúce symptómy, ihneď 
prestaňte s hraním
Okamžite prestaňte používať produkt, ak sa u vás okrem 
uvedených symptómov počas hrania vyskytne bolesť 
hlavy, závrat, žalúdočná nevoľnosť, únava alebo symptómy 
pripomínajúce kinetózu, prípadne ak v akejkoľvek časti tela 
(oči, uši, ruky, ramená, nohy) cítite nepohodu alebo bolesť. 
Ak takýto stav pretrváva, vyhľadajte lekára.

Softvér
Používanie tohto produktu sa vykladá ako súhlas so 
zmluvou o licencii na softvér od spoločnosti Sony 
Interactive Entertainment Inc. Bližšie informácie nájdete 
stránke doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/.

Komerčné použitie a prenájom tohto produktu sú 
zakázané.

Informácie obsiahnuté v tomto návode sa môžu bez 
predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

VAROVANIE
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Skôr než začnete používať tento produkt, pozorne si 
prečítajte tento návod aj návod priložený k adaptéru AC 
(nie je súčasťou balenia) a uchovajte si ich pre možnosť 
nahliadnutia v budúcnosti. Tieto návody by si mali prečítať 
aj rodičia a zákonní zástupcovia detí a mali by zaistiť, aby 
ich deti dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia. 

Bezpečnosť
Tento produkt bol navrhnutý s maximálnym zreteľom na 
bezpečnosť. V prípade každého elektrického zariadenia 
však pri nesprávnom používaní hrozí potenciálne riziko 
požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia. V 
záujme zaistenia prevádzky bez nehôd postupujte podľa 
týchto pokynov:

 ˎ Dodržiavajte všetky upozornenia, opatrenia a pokyny.
 ˎ Pravidelne kontrolujte, či kábel USB nie je poškodený a 

či sa okolo adaptéra AC (nie je súčasť balenia), zástrčky 
alebo elektrickej zásuvky nezhromažďuje prach.

 ˎ Ak zariadenie nefunguje normálne, vychádzajú z neho 
nezvyčajné zvuky alebo zápach, prípadne zostane na 
dotyk príliš horúce, okamžite odpojte adaptér AC (nie je 
súčasť balenia) od prívodu elektrickej energie a odpojte 
aj všetky ďalšie káble.

 ˎ Konzolu pripojte a používajte na mieste, odkiaľ máte 
ľahký prístup k elektrickej zásuvke.

 ˎ Kontaktujte príslušnú linku zákazníckej podpory pre 
produkty PlayStation®, ktorú nájdete v záručnej knižke.

Obsluha a manipulácia
 ˎ Hrať môžete iba hry, ktoré sú už v tejto konzole 

načítané. Do tejto konzoly sa nedajú stiahnuť a hrať na 
nej žiadne iné hry a nedajú sa na nej prehrávať disky so 
softvérom vo formáte PlayStation® ani zvukové 
disky CD.

 ˎ Táto konzola je kompatibilná iba s dodanými 
ovládačmi.

 ˎ V pamäti konzoly sa dá uchovávať obmedzený objem 
údajov uložených hier. Externé ukladacie zariadenia, 
ako pamäťové karty, nie sú podporované.

 ˎ Niektoré herné funkcie a spôsoby hrania sa môžu líšiť 
od funkcií a spôsobov hrania na predchádzajúcich 
verziách konzol PlayStation®.

 ˎ Pri používaní nesmie byť konzola v zatvorenej skrinke 
ani na žiadnom mieste, kde sa môže akumulovať teplo. 
Konzola by sa prehriala, čo by mohlo viesť k zraneniu 
alebo poruche.

 ˎ Ak sa zvýši vnútorná teplota konzoly, zobrazí sa správa. 
V tomto prípade konzolu vypnite a chvíľu ju 
nepoužívajte. Keď sa konzola schladí, presuňte ju na 
dobre vetrané miesto a môžete ju ďalej používať.

 ˎ Zvoľte si dobre osvetlený priestor a zachovávajte 
bezpečnú vzdialenosť od obrazovky televízora.

 ˎ Konzolu nepoužívajte veľmi dlho. Po každej hodine 
hrania si urobte 15 minútovú prestávku.

 ˎ Ak pociťujete únavu alebo ospalosť, nehrajte.
 ˎ Ak pri obsluhe ovládača začnete pociťovať únavu, 

nepríjemný pocit alebo bolesti rúk či paží, okamžite 
prestaňte konzolu používať. Ak tento stav pretrváva, 
obráťte sa na lekára.

 ˎ Ak začnete pociťovať niektorý z nasledujúcich 
zdravotných problémov, okamžite prestaňte konzolu 
používať. Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa 
s lekárom.
 – Závrat, nevoľnosť, vyčerpanosť alebo príznaky 
podobné príznakom kinetózy
 – Nepríjemný pocit alebo bolesť v niektorej časti tela 
(napr. oči, uši, ruky alebo paže)

 ˎ Konzolu, príslušenstvo a všetky drobné súčiastky držte 
mimo dosahu malých detí.

 ˎ Výrobok držte mimo dosahu malých detí. Malé deti by 
mohli prehltnúť malé súčiastky alebo okolo seba ovinúť 
káble, čo môže spôsobiť ublíženie na zdraví, nehodu 
alebo poruchu.

 ˎ Pred pripojením kábla HDMI musí byť adaptér AC 
(nie je súčasť balenia) odpojený od prívodu elektrickej 
energie.

 ˎ Počas elektrickej búrky sa nedotýkajte konzoly, adaptéra 
AC (nie je súčasť balenia), pripojených káblov ani 
príslušenstva.

 ˎ Konzolu ani príslušenstvo nepoužívajte v blízkosti 
vody.

 ˎ Dávajte pozor, aby sa do konzoly alebo príslušenstva 
nedostali tekutiny, drobné smietky ani iné cudzie 
predmety.

 ˎ Konzolu nevystavujte pôsobeniu dažďa alebo vlhkosti.
 ˎ Na konzolu neklaďte nádoby s tekutinami.
 ˎ Nedotýkajte sa konektorov konzoly alebo príslušenstva.
 ˎ Konzolu ani príslušenstvo nevystavuje prachu, dymu či 

pare. Ďalej konzolu neumiestňujte do príliš prašného 
alebo zafajčeného priestoru.

 ˎ Konzolu a jej príslušenstvo prenášajte opatrne. Ak 
konzolu a príslušenstvo riadne neuchopíte, môžu vám 
spadnúť a poškodiť sa alebo niekoho zraniť.

 ˎ Keď sa do pamäte konzoly ukladajú alebo sa z nej 
načítavajú údaje, konzolu nevypínajte.

 ˎ Neodpájajte adaptér AC (nie je súčasť balenia) od 
prívodu elektrickej energie, kým indikátor POWER 
(napájanie) svieti nazeleno. Mohlo by pritom dôjsť k 
strate alebo poškodeniu údajov, prípadne by sa mohla 
poškodiť samotná konzola.

 ˎ Na konzolu nestúpajte, neklaďte na ňu žiadne predmety 
ani na ňu neukladajte ďalšie zariadenia.

 ˎ Konzolu ani pripojené príslušenstvo neklaďte na zem 
ani nikde, kde by o ne mohol niekto zakopnúť.

 ˎ Pri používaní sa nesmiete konzoly dlhodobo dotýkať 
žiadnou časťou tela. Mohli by ste si spôsobiť 
nízkoteplotné popáleniny.

 ˎ Keď konzolu pripojíte k plazmovému alebo 
projekčnému* televízoru, na jeho obrazovke 
nenechávajte dlho nehybný obraz, pretože by na nej 
mohli natrvalo zostať vyblednuté miesta.
* Okrem obrazoviek typu LCD

Podmienky uskladnenia
 ˎ Konzolu ani príslušenstvo nevystavujte pôsobeniu 

vysokých teplôt, vysokej vlhkosti ani priamemu 
slnečnému žiareniu.

 ˎ Konzolu nezohrievajte kuchynskými ani ohrievacími 
zariadeniami, ako je napríklad sušič. Môže to viesť k 
požiaru, zraneniu alebo poruche.

 ˎ Konzolu ani príslušenstvo neklaďte na povrchy, ktoré 
sú nestabilné, naklonené alebo vystavené otrasom.

Vetracie otvory
Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. V záujme zachovania 
správneho vetrania postupujte podľa pokynov uvedených 
nižšie:

 ˎ Konzolu umiestnite minimálne 10 cm od steny.
 ˎ Neklaďte ju na koberec alebo rohož s dlhým vlasom.
 ˎ Neumiestňujte ju do úzkeho alebo obmedzeného 

priestoru.
 ˎ Nezakrývajte ju látkou.
 ˎ Dbajte, aby sa na vetracích otvoroch nehromadil prach.

Bezpečnostné opatrenia
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Adaptér AC (nie je súčasť balenia) 
a kábel USB

 ˎ Nepoužívajte adaptér AC (nie je súčasť balenia), ktorý 
nemá predpísané technické parametre. Mohlo by to 
spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

 ˎ Nedotýkajte sa zástrčky adaptéra AC (nie je súčasť 
balenia) vlhkými rukami.

 ˎ Dbajte, aby ste nepoškodili kábel USB. Používanie 
poškodeného kábla alebo konektora môže viesť k 
požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

 ˎ Dbajte, aby sa na kábel USB nešliapalo a aby sa nemohol 
pricviknúť, a to najmä pri konektore a v bode, kde kábel 
vychádza z konzoly.

 ˎ Kábel USB neupravujte.
 ˎ Na kábel USB neklaďte ťažké predmety. Za kábel nikdy 

neťahajte.
 ˎ Kábel USB neklaďte do blízkosti vykurovacích telies a 

nevystavujte ho teplu.
 ˎ Pred pripojením konzoly k zdroju napájania 

skontrolujte, či na portoch, konektoroch alebo na 
elektrickej zásuvke nie sú nejaké cudzie látky alebo 
prach. Ak sa zástrčka alebo konektor zašpiní, pred 
pripojením ich utrite suchou handričkou. Nahromadené 
cudzie látky alebo prach môžu spôsobiť požiar alebo 
zásah elektrickým prúdom.

 ˎ Keď chcete konzolu očistiť alebo niekam presunúť, 
prípadne ak viete, že ju nebudete dlhšie používať, 
odpojte adaptér AC (nie je súčasť balenia) od prívodu 
elektrickej energie. Pri odpájaní uchopte kábel USB za 
konektor a vytiahnite ho z adaptéra AC (nie je súčasť 
balenia). Konektor ťahajte rovno. Nikdy neťahajte za 
kábel ani šikmo.

 ˎ Adaptér AC (nie je súčasť balenia) nepripájajte k 
napäťovému transformátoru ani k meniču napätia. Ak 
adaptér AC (nie je súčasť balenia) pripojíte k 
napäťovému transformátoru (pri cestách do zahraničia) 
alebo k meniču napätia (pri používaní v automobile), 
môže to viesť k popáleninám alebo poruche.

Konzolu alebo jej príslušenstvo nikdy 
nerozoberajte ani neupravujte
Tento výrobok používajte v súlade s pokynmi uvedenými v 
dokumentácii k produktu. Na analýzu alebo úpravu tohto 
výrobku ani na analýzu a použitie jeho konfigurácie 
obvodov neudeľujeme žiadne oprávnenie. Neoprávnená 

úprava tohto výrobku má za následok zneplatnenie záruky. 
Vo vnútri tohto výrobku nie sú žiadne súčasti vyžadujúce 
servisný zásah používateľa.

Zrážanie vlhkosti
Keď sa táto konzola prenesie z chladného miesta rovno do 
tepla, v jej vnútri sa môže zraziť vlhkosť, v dôsledku čoho 
nebude fungovať správne. V takom prípade konzolu 
vypnite a odpojte zo zásuvky. Konzolu nepoužívajte, kým 
sa vlhkosť neodparí (môže to trvať aj niekoľko hodín). Ak 
konzola naďalej nefunguje správne, obráťte sa na príslušnú 
linku zákazníckej podpory pre výrobky PlayStation®, ktorú 
nájdete v záručnej knižke.

Čistenie
Z bezpečnostných dôvodov pred čistením konzoly alebo 
pripojeného príslušenstva odpojte adaptér AC (nie je súčasť 
balenia) od prívodu elektrickej energie.
Vonkajšie plochy (plastový kryt konzoly a ovládača)
Postupujte podľa nasledujúcich pokynov, aby sa predišlo 
zhoršeniu stavu alebo strate farby vonkajších častí 
produktu.

 ˎ Utierajte ich jemnou suchou handričkou.
 ˎ Neaplikujte na ne insekticídy ani iné prchavé látky.
 ˎ Na vonkajšie povrchy produktu neklaďte na dlhšiu 

dobu žiadne gumené ani vinylové predmety.
 ˎ Nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemické látky. 

Neutierajte čistiacou tkaninou navlhčenou akýmkoľvek 
chemickým prípravkom.

Vetracie otvory
Keď sa vo vetracích otvoroch konzoly nahromadí prach, 
odsajte ho vysávačom nastaveným na slabý výkon.
Konektory
Keď konektory konzoly alebo kábel USB nie sú čisté, 
produkt nepoužívajte. Ak sa používajú znečistené, môžu 
brániť v plynulom prietoku elektrického prúdu. Nečistoty 
odstráňte suchou handričkou.

Keď vidíte tento symbol na našich elektrických produktoch 
alebo obaloch, znamená to, že tento elektrický produkt by 
sa v EÚ, Turecku či iných krajinách, kde sú k dispozícii 
systémy zberu triedeného odpadu, nemal likvidovať s 
netriedeným domácim odpadom. V záujme náležitej 
likvidácie odpadu zariadenia likvidujte prostredníctvom 
registrovaných zberných surovín v súlade s platnou 
legislatívou. Vyradené elektrické produkty je možné 
bezplatne likvidovať aj prostredníctvom predajcov pri 
zakúpení nových produktov rovnakého typu. Navyše, 
v krajinách EÚ môžu veľkí maloobchodní predajcovia 
realizovať bezplatný zber drobných vyradených 
elektronických produktov. U svojho miestneho 
maloobchodného predajcu sa informujte, či je táto služba 
k dispozícii pre vami likvidované produkty. Týmto 
konaním pomôžete chrániť prírodné zdroje a zlepšovať 
štandardy ochrany životného prostredia pri manipulácii 
s elektrickým odpadom a jeho likvidácii.
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Konzolu pripojte, ako je znázornené na obrázku.
 ˎ Použite dodané káble.
 ˎ Po zapojení káblov zapojte zástrčku adaptéra AC (nie je súčasť balenia) do elektrickej zásuvky. Indikátor POWER sa na chvíľu rozsvieti naoranžovo.
 ˎ Prečítajte si aj návody na používanie všetkých pripojených zariadení.

Pripojenie konzoly

Pripojenie ovládača
Ovládač zapojte do portu ovládača. Keď hrá iba jedna osoba, ovládač treba zapojiť do 
portu 1.

Zapnutie a vypnutie konzoly
Prepnite vstup televízora na HDMI a stlačte tlačidlo POWER. Po zapnutí konzoly sa 
naoranžovo svietiaci indikátor POWER rozsvieti nazeleno a na televízore sa zobrazí 
domovská obrazovka.
Ak chcete konzolu vypnúť, znova stlačte tlačidlo POWER.

Vstupný port HDMI

Kábel HDMI

Port USB

Tlačidlo POWER/indikátor POWER

K zdroju elektrickej energie

Adaptér AC (nie je 
súčasť balenia)
Používajte adaptér AC, ktorý 
podporuje 5 V, 1,0 A výstup 
USB (typu A).Kábel USB
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Spustenie hry
Hru vyberiete tlačidlom vľavo alebo tlačidlom vpravo na ovládači. 
Zobrazí sa úvodná obrazovka hry.

Ukladanie
Údaje hry si môžete uložiť na virtuálnu pamäťovú kartu.
Spôsob ukladania a načítavania údajov sa pri jednotlivých hrách rôzni.
Po výbere položky [MEMORY CARD] (Pamäťová karta) na domovskej obrazovke môžete 
zobraziť alebo odstrániť uložené údaje vybratej hry.

Výmena diskov
Môže sa stať, že budete musieť vymeniť virtuálne disky za softvér vo formáte PlayStation®, 
ktorý bol pôvodne dodaný na viacerých diskoch. Ak sa zobrazí správa so žiadosťou, aby ste 
vymenili disky, stlačte tlačidlo OPEN na konzole.
Upozorňujeme, že stlačením tlačidla OPEN sa iba aktivuje výmena virtuálnych diskov a 
konzola sa neotvorí.

Návrat na domovskú obrazovku
Stlačte tlačidlo RESET na konzole. Hra sa zatvorí a jej aktuálny stav sa uloží ako bod, odkiaľ 
sa má pokračovať.

 ˎ Pri každej hre možno uložiť iba jeden bod, odkiaľ sa má pokračovať. Keď už bod, odkiaľ 
sa má pokračovať, existuje, môžete ho prepísať.

 ˎ Po výbere položky [RESUME POINT] (Bod, odkiaľ sa má pokračovať) na domovskej 
obrazovke môžete pokračovať v hre tam, kde ste prestali.

Ak konzola nerozpozná ovládač
Stlačte tlačidlo RESET na konzole. 

Domovská obrazovka

Pamäťová karta

Bod, odkiaľ sa má pokračovať Vybratá hra

Tlačidlo RESET Tlačidlo OPEN

Hranie
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Technické parametre

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia.
Ilustrácie a snímky obrazovky uvádzané v tomto návode sa 
môžu od skutočného produktu líšiť.

Výstup videa
720p, 480p
Výstup zvuku
Lineárne PCM
Vstup/výstup
Výstupný port HDMI™
Port USB (Micro-B)*
Port ovládača × 2
Napájanie*
5 V  1.0 A
Maximálny menovitý výkon
5 W
Vonkajšie rozmery (bez ovládača)
Pribl. 149 × 33 × 105 mm (šírka × výška × hĺbka)
Hmotnosť
Konzola pribl. 170 g
Ovládač pribl. 140 g
Prevádzková teplota
5 °C až 35 °C

* Na používanie tejto konzoly je potrebný kompatibilný 
adaptér AC (nie je súčasť balenia) s rozhraním USB. 
Používajte adaptér AC, ktorý podporuje 5 V, 1,0 A výstup 
USB (typu A). Nezaručujeme však, že s konzolou bude 
kompatibilný každý adaptér AC.

Autorské práva a ochranné známky

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

„SONY“ a „ “ sú registrované ochranné známky alebo 
ochranné známky spoločnosti 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.

Informácie o autorských právach a licenciách na softvér 
tretích strán či softvér open-source nájdete na stránke  
doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/ alebo medzi 
informáciami uvedenými v softvéri.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných 
vlastníkov.

Ďalšie informácie

Webové stránky k produktu PlayStation®Classic
Ďalšie informácie o produkte nájdete na webe uvedenom 
nižšie.
rd.playstation.com/psclassic/ 

Podpora 
Oficiálna webová stránka podpory pre produkty 
PlayStation® uvádza najnovšie otázky a odpovede 
v spojitosti s vaším produktom.
playstation.com/help/psclassic/ 

Stav indikátora POWER (napájanie)
Nesvieti
Konzola je vypnutá.
Oranžová
Konzola je v pohotovostnom režime.
Zelená
Konzola je zapnutá.
Striedavo bliká naoranžovo a nazeleno
Konzola sa prehrieva.
Odpojte adaptér AC (nie je súčasť balenia) od elektrickej 
zásuvky a potom konzolu nechajte na chvíľu na dobre 
vetranom mieste.
Červená
Konzola sa prehrieva.
Konzola sa automaticky vypne. Odpojte adaptér AC (nie je 
súčasť balenia) od elektrickej zásuvky a potom konzolu 
nechajte na chvíľu na dobre vetranom mieste.




