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Vrata USB

Izhodna vrata HDMI

Gumb RESET

Gumb POWER

Indikator POWER

Gumb OPEN

Vrata igralnega ploščka

Gumb L2, gumb R2, 
gumb L1, gumb R1

Smerni gumbi

Gumb , gumb ,  
gumb , gumb 

Gumb START

Gumb SELECT

Priročnik za uporabo
Hvala, ker ste kupili PlayStation®Classic. Zdaj lahko začnete 
uživati v igranju iger, predhodno naloženih v tej konzoli.

© 2018 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.
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Ne odpirajte omarice, da ne bi prišlo do 
električnega udara. Izdelek naj popravlja 
le kvalificirano osebje.

 

Ta oprema je bila preizkušena in je v skladu z omejitvami 
Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC). Ne 
uporabljajte kabla, daljšega od 3 metrov.

Ta izdelek je bil izdelan v obratih ali v imenu družbe Sony 
Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku 
Tokyo, 108-0075 Japonska. 
Uvoznik in distributer za Evropo je družba Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP, Združeno kraljestvo.
Pooblaščen zastopnik za izdajo in hrambo izjav o skladnost 
je družba Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe 
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Napadi, do katerih pride zaradi 
svetlobnih dražljajev (s svetlobo 
pogojena epilepsija)
Če ste epileptik ali pa ste v preteklosti imeli napade, se pred 
igranjem posvetujte z osebnim zdravnikom. Nekatere ljudi, 
ki so izpostavljeni lučem, ki utripajo ali migotajo, oziroma 
drugim svetlobnim dražljajem s televizijskega zaslona ali 
zaslona med igranjem iger, lahko začnejo boleti oči, 
spremeni se jim vid, dobijo lahko migreno, mišične krče, 
trzajo, izgubijo zavest ali orientacijo. Če med igranjem tudi 
sami doživite katerega od teh simptomov, nemudoma 
nehajte igrati in se posvetujte z zdravnikom.
Če opazite te simptome, takoj nehajte igrati
Poleg zgoraj navedenih simptomov vas lahko med 
igranjem tudi boli glava, se vam vrti, vam je slabo, ste 
izčrpani, doživljate simptome, podobne morski bolezni, ali 
pa čutite nelagodje oziroma bolečino v raznih delih telesa, 
na primer v očeh, ušesih, rokah, nogah – v teh primerih 
nemudoma nehajte uporabljati napravo. Če občutek ne 
mine, poiščite zdravniško pomoč.

Programska oprema
Z uporabo tega izdelka sprejemate licenčno pogodbo 
programske opreme družbe Sony Interactive Entertainment 
Inc. Dodatne podrobnosti so vam na voljo na spletnem 
naslovu 
doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/.

Komercialna uporaba ali posojanje tega izdelka je 
prepovedano.

Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez 
predhodnega obvestila.

OPOZORILO
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Pred uporabo tega izdelka natančno preberite ta priročnik 
in priročnik, ki je bil priložen vašemu napajalniku AC (ni 
priložen), ter ju shranite za prihodnjo uporabo. Starši in 
skrbniki morajo ta priročnika prebrati in poskrbeti, da bodo 
otroci upoštevali vse varnostne ukrepe. 

Varnost
Izdelek je zasnovan, kar se da varno. Vendar pa lahko vse 
električne naprave zaradi nepravilne uporabe povzročijo 
požar, električni udar ali telesne poškodbe. Za varno 
delovanje upoštevajte naslednja navodila:

 ˎ Upoštevajte vsa opozorila, varnostne ukrepe in 
navodila.

 ˎ Redno pregledujte, ali je kabel USB poškodovan in ali se 
okoli vtiča napajalnika AC (ni priložen) ali električne 
vtičnice nabira prah.

 ˎ Če izdelek ne deluje normalno, oddaja nenavadne zvoke 
ali vonj oziroma če postane vroč na dotik, ga takoj 
prenehajte uporabljati, izključite napajalnik AC (ni 
priložen) z napajanja in izključite vse druge kable.

 ˎ Priključite in uporabljajte konzolo tako, da boste lahko 
na enostaven način dostopali do vtičnice.

 ˎ Obrnite se na ustrezno službo za podporo strankam 
PlayStation®, ki jo najdete v garancijski knjižici.

Uporaba in ravnanje
 ˎ Igrate lahko samo igre, ki so bile predhodno naložene v 

tej konzolo. Prenos in igranje drugih iger ali predvajanje 
plošč s programsko opremo za PlayStation® in glasbenih 
CD-jev v tej konzoli ni mogoče.

 ˎ Ta konzola je združljiva samo s priloženimi igralnimi 
ploščki.

 ˎ Pomnilnik konzole shrani omejeno količino podatkov o 
igri. Zunanje pomnilniške naprave, kot so pomnilniške 
kartice, niso podprte.

 ˎ Nekatere funkcije iger ter samo doživetje pri igranju teh 
se lahko razlikujejo od igralnih izkušenj pri predhodno 
izdanih konzolah PlayStation®.

 ˎ Konzole ne uporabljajte v zaprti omarici ali na drugih 
mestih, kjer se temperatura lahko poviša. Če ne 
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko povzročite 
pregrevanje konzole in posledično telesne poškodbe ali 
okvaro izdelka.

 ˎ Če se notranja temperatura konzole zviša, se prikaže 
sporočilo. V tem primeru izklopite konzolo in je nekaj 
časa ne uporabljajte. Ko se konzola ohladi, jo premaknite 
na dobro prezračevano mesto in nadaljujte z uporabo.

 ˎ Konzolo uporabljajte v dobro razsvetljenem prostoru in 
poskrbite za zadostno oddaljenost od televizijskega 
zaslona.

 ˎ Izogibajte se daljši uporabi konzole. Po vsaki uri igranja 
vzemite 15-minutni odmor.

 ˎ Izogibajte se igranju, ko ste utrujeni ali potrebujete 
spanec.

 ˎ Takoj prenehajte uporabljati konzolo, če ste utrujeni ali 
če med uporabo igralnega ploščka začutite nemir ali 
bolečine v dlaneh ali rokah. Če se težave nadaljujejo, se 
posvetujte z zdravnikom.

 ˎ Če občutite naslednje zdravstvene težave, takoj nehajte 
uporabljati konzolo. Če se težave nadaljujejo, se 
posvetujte z zdravnikom.
 – vrtoglavica, slabost, utrujenost ali simptomi, podobni 
potovalni slabosti
 – nelagodje ali bolečina v delu telesa, kot so oči, ušesa, 
dlani ali roke

 ˎ Konzola, dodatna oprema in drugi majhni deli ne smejo 
biti v dosegu majhnih otrok.

 ˎ Izdelek hranite izven dosega majhnih otrok. Otroci 
lahko pogoltnejo manjše dele ali okoli sebe ovijejo kable, 
kar lahko povzroči poškodbe, nesrečo ali napačno 
delovanje.

 ˎ Preden priključite kabel HDMI, preverite, ali je 
napajalnik AC (ni priložen) odklopljen iz električnega 
napajanja.

 ˎ Konzole, napajalnika AC (ni priložen) ter priključenih 
kablov ali dodatne opreme se ne dotikajte med 
električno nevihto.

 ˎ Konzole ali dodatne opreme ne uporabljajte v bližini 
vode.

 ˎ Pazite, da v konzolo ali dodatno opremo ne vstopijo 
tekočine, majhni delci ali drugi tujki.

 ˎ Konzole ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
 ˎ Na konzolo ne postavljajte posode s tekočino.
 ˎ Ne dotikajte se priključkov konzole ali dodatne opreme.
 ˎ Konzole ali dodatne opreme ne izpostavljajte prahu, 

dimu ali pari. Poleg tega konzole ne postavljajte v 
prostore, ki so izpostavljeni prekomernemu prahu ali 
cigaretnemu dimu.

 ˎ Bodite previdni med prenašanjem konzole in njene 
dodatne opreme. Če nimate trdnega prijema, lahko 
konzola in dodatna oprema padeta ter se poškodujeta 
ali povzročita telesne poškodbe.

 ˎ Ne izklapljajte konzole med shranjevanjem podatkov v 
njen pomnilnik ali prenašanjem podatkov iz njega.

 ˎ Napajalnika AC (ni priložen) ne odklopite iz 
električnega napajanja, dokler indikator POWER sveti 
zeleno. Podatki se lahko izgubijo ali poškodujejo, ali pa 
se celo poškoduje konzola.

 ˎ Ne stojte na konzoli in nanjo ne postavljajte predmetov. 
Konzole in drugih naprav ne postavljajte ene na drugo.

 ˎ Konzole in priključene dodatne opreme ne postavljajte 
na tla ali mesto, kjer lahko ljudem spodrsne ali se 
spotaknejo.

 ˎ Pazite, da se konzole med njenim delovanjem ne 
dotikate dlje časa. Dolgotrajnejši stik lahko povzroči 
opekline pri nižji temperaturi.

 ˎ Ko konzolo priključujete na plazemski ali projekcijski* 
televizor, na njegovem zaslonu ne pustite dlje časa 
mirujoče slike, saj lahko tako na njem povzročite trajno 
nejasno sliko.
* Razen na LCD-zaslonih

Pogoji za shranjevanje
 ˎ Konzole ali dodatne opreme ne izpostavljajte visokim 

temperaturam, visoki vlažnosti ali neposredni sončni 
svetlobi.

 ˎ Konzole ne ogrevajte s kuhinjskimi ali ogrevalnimi 
napravami, kot je sušilnik. To lahko povzroči požar, 
telesne poškodbe ali napačno delovanje.

 ˎ Konzole ali dodatne opreme ne postavljajte na 
nestabilno, nagnjeno površino ali takšno, ki je 
izpostavljena tresljajem.

Odprtine
Odprtine za prezračevanje ne smejo biti ovirane. Za 
vzdrževanje dobrega prezračevanja upoštevajte naslednja 
navodila:

 ˎ Postavite konzolo vsaj 10 cm stran od stene.
 ˎ Ne postavljajte je na preprogo z dolgimi vlakni.
 ˎ Ne postavljajte je v ozek ali preveč poln prostor.
 ˎ Ne pokrivajte je s krpo.
 ˎ Pazite, da se na prezračevalnih odprtinah ne nabira 

prah.

Varnostni ukrepi
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Napajalnik AC (ni priložen) in kabel USB
 ˎ Ne uporabljajte napajalnika AC (ni priložen), ki ni v 

skladu z ustreznimi specifikacijami. Če ne upoštevate 
tega varnostnega ukrepa, lahko povzročite požar ali 
električni udar.

 ˎ Vtiča napajalnika AC (ni priložen) se ne dotikajte z 
mokrimi rokami.

 ˎ Pazite, da ne poškodujete kabla USB. Z uporabo 
poškodovanega kabla ali priključka lahko povzročite 
požar ali električni udar.

 ˎ Kabel USB zaščitite, da ga ne pohodite ali preščipnete, 
še posebej pazite na priključek in točko, kjer kabel 
izstopa iz konzole.

 ˎ Ne spreminjajte kabla USB.
 ˎ Na kabel USB ne postavljajte težkih predmetov. Nikoli 

ne vlecite za kabel.
 ˎ Kabla USB ne postavljajte v bližino ogrevalnih naprav in 

ga ne izpostavljajte vročini.
 ˎ Preden priključite konzolo na napajanje, se prepričajte, 

da v vratih, priključkih in električni vtičnici ali na njih ni 
prahu ali tujkov. Če se vtič ali priključek umažeta, ju 
pred priključevanjem obrišite s suho krpo. Nabiranje 
prahu ali tujkov lahko povzroči požar ali električni udar.

 ˎ Pred čiščenjem ali premikanjem konzole oziroma če je 
dlje časa ne nameravate uporabljati, odklopite 
napajalnik AC (ni priložen) iz električnega napajanja. 
Kabel USB iztaknete tako, da ga primete za priključek in 
povlečete naravnost iz napajalnika AC (ni priložen). 
Nikoli ne vlecite za kabel ali pod kotom.

 ˎ Napajalnika AC (ni priložen) ne priklapljajte na 
napetostni pretvornik ali inverter. Če napajalnik AC (ni 
priložen) priklopite na pretvornik za uporabo v tujini ali 
inverter za uporabo v avtomobilu, lahko povzročite 
opekline ali napačno delovanje.

Konzole ali dodatne opreme ne 
razstavljajte ali spreminjajte
Izdelek uporabljajte v skladu z navodili v dokumentaciji 
izdelka. Nimate dovoljenja za analizo ali spreminjanje tega 
izdelka oziroma analizo in uporabo njegovega vezja. 
Nepooblaščeno spreminjanje tega izdelka bo razveljavilo 
vašo garancijo. V tem izdelku ni komponent, ki bi jih lahko 
popravil uporabnik.

Nabiranje vlage
Če to konzolo prinesete iz hladnega neposredno v topel 
prostor, se lahko v konzoli nabere vlaga in vpliva na njeno 
pravilno delovanje. Če pride do tega, izklopite in izključite 
konzolo. Konzole ne uporabljajte, dokler vlaga ne izhlapi 
(to lahko traja več ur). Če konzola še vedno ne deluje 
pravilno, se obrnite na ustrezno službo za podporo 
strankam PlayStation®, ki jo najdete v garancijski knjižici. 

Čiščenje
Pred čiščenjem konzole ali priključene dodatne opreme iz 
varnostnih razlogov izključite napajalnik AC (ni priložen) 
iz električnega napajanja.
Zunanje površine (plastični pokrov konzole in 
igralnega ploščka)
Upoštevajte spodnja navodila in tako preprečite, da se 
zunanjost izdelka spremeni ali razbarva.

 ˎ Obrišite z mehko in suho krpo.
 ˎ Ne nanašajte insekticidov ali drugih hitro hlapljivih 

snovi.
 ˎ Na zunanjost izdelka za dlje časa ne postavljajte 

gumijastih ali vinilnih materialov.
 ˎ Ne uporabljajte topil ali drugih kemičnih sredstev. Ne 

čistite s krpo, ki je obdelana s kemikalijami.
Odprtine
Ko se na prezračevalnih odprtinah konzole nabere prah, ga 
odstranite s sesalnikom, ki deluje z nizko sesalno močjo.
Priključki
Ne uporabljajte naprave, ko priključki konzole ali kabla 
USB niso čisti. Če napravo uporabljate z umazanimi 
konektorji, je lahko oviran pretok električnega toka. 
Odstranite umazanijo s suho krpo.

Če je ta simbol prikazan na katerem koli od naših 
električnih izdelkov ali njihovi embalaži, označuje, da 
ustreznega električnega izdelka ne smete zavreči med 
gospodinjske odpadke v EU, Turčiji ali drugih državah, kjer 
je na voljo ločeno zbiranje odpadkov. Ustrezno obdelavo 
odpadkov zagotovite tako, da jih oddate v pooblaščeni 
obrat za zbiranje odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo 
ali predpisi. Odpadne električne izdelke lahko prav tako 
brezplačno oddate pri prodajalcih, ko kupujete nov izdelek 
istega tipa. Poleg tega nekateri večji prodajalci znotraj EU 
brezplačno sprejemajo manjše elektronske izdelke. Pri 
lokalnem prodajalcu lahko vprašate, ali je ta storitev na 
voljo za izdelke, ki jih želite odvreči. S tem boste pomagali 
ohraniti naravne vire in izboljšati standarde okoljske zaščite 
pri obdelavi in odlaganju električnih odpadkov.
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Priključite konzolo, kot je prikazano na sliki.
 ˎ  Uporabite priložene kable.
 ˎ Po izvedbi vseh priključitev priklopite napajalnik AC (ni priložen) v električno vtičnico. Indikator POWER za trenutek zasveti oranžno.
 ˎ Preberite tudi navodila za uporabo vsake priključene naprave.

Priključitev konzole

Priključitev igralnega ploščka
Priključite igralni plošček v vrata igralnega ploščka. Ko boste igrali sami, priključite igralni 
plošček v vrata 1.

Vklapljanje in izklapljanje konzole
Preklopite vhod televizorja na HDMI in nato pritisnite gumb POWER. Ko je konzola 
vklopljena, se barva indikatorja POWER spremeni iz oranžne v zeleno, na televizorju pa se 
pojavi domači zaslon.
Če želite konzolo izklopiti, ponovno pritisnite gumb POWER.

Vhodna vrata HDMI

Kabel HDMI

Vrata USB

Gumb POWER/indikator POWER

Na napajanje z električno energijo

Napajalnik AC (ni priložen)
Uporabite napajalnik AC, 
ki podpira izhod 5 V, 1,0 A 
USB (tip A).

Kabel USB
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Začetek igranja
Z gumbom levo ali gumbom desno na igralnem ploščku izberite igro. 
Prikaže se začetni zaslon igre.

Shranjevanje
Podatke o igri lahko shranite na virtualno pomnilniško kartico.
Način shranjevanja in nalaganja podatkov se razlikuje glede na igro.
Za ogled ali brisanje shranjenih podatkov o izbrani igri na domačem zaslonu izberite 
možnost [MEMORY CARD] (Pomnilniška kartica).

Menjava plošč
Mogoče boste morali zamenjati virtualne plošče s programsko opremo za PlayStation®, ki je 
bila prvotno na voljo na več ploščah. Če se prikaže sporočilo, ki vas poziva k menjavi plošč, 
pritisnite gumb OPEN na konzoli.
Upoštevajte, da boste s pritiskom gumba OPEN aktivirali menjavo virtualnih plošč, ne pa 
odprli konzole.

Vrnitev na domači zaslon
Pritisnite gumb RESET na konzoli. Vaša igra se bo zaprla, njeno trenutno stanje pa shranilo 
kot točka nadaljevanja.

 ˎ Za posamezno igro lahko shranite le eno točko nadaljevanja. Če točka nadaljevanja že 
obstaja, jo lahko prepišete.

 ˎ Za nadaljevanje igre s točke, na kateri ste ostali, na domačem zaslonu izberite možnost 
[RESUME POINT] (Točka nadaljevanja).

Če konzola ne prepozna igralnega ploščka
Pritisnite gumb RESET na konzoli. 

Domači zaslon

Pomnilniška kartica

Točka nadaljevanja Izbrana igra

Gumb RESET Gumb OPEN

Igranje igre
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Specifikacije

Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez 
predhodnega obvestila.
Slike in prikazni zasloni v tem priročniku se lahko 
razlikujejo od dejanskega izdelka.

Video izhod
720p, 480p
Zvočni izhod
Linear PCM
Vhod/izhod
Izhodna vrata HDMI™
Vrata USB (mikro B)*
Vrata igralnega ploščka × 2
Napajanje*
5 V  1.0 A
Največja nazivna moč
5 W
Zunanje mere (brez igralnega ploščka)
Pribl. 149 × 33 × 105 mm (širina × višina × globina)
Teža
Konzola Pribl. 170 g
Igralni plošček Pribl. 140 g
Delovna temperatura
5 do 35 °C

* Za uporabo te konzole potrebujete združljiv napajalnik AC 
USB (ni priložen). Uporabite napajalnik AC, ki podpira 
izhod 5 V, 1,0 A USB (tip A). Ni zagotovila, da so vsi 
napajalniki AC združljivi z vašo konzolo.

Avtorske pravice in blagovne znamke

“ ”, “PlayStation” in “ ” so registrirane blagovne 
znamke ali blagovne znamke družbe Sony Interactive 
Entertainment Inc.

“SONY” in “ ” so registrirane blagovne znamke ali 
blagovne znamke družbe 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.

Obiščite doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/ ali pa si 
oglejte informacije, ki so na voljo v programski opremi za 
licence programske opreme tretjih oseb in odprtokodne 
programske opreme ter avtorske pravice.

Vse druge blagovne pripadajo svojim lastnikom.

Dodatne informacije

Spletna stran PlayStation®Classic
Za več informacij o izdelku obiščite spodnjo spletno stran.
rd.playstation.com/psclassic/ 

Podpora 
Na uradnem spletnem mestu s podporo za izdelke 
PlayStation® si lahko ogledate najnovejše odgovore na 
vprašanja glede svojega izdelka.
playstation.com/help/psclassic/ 

Stanje indikatorja POWER
Izklopljeno
Konzola je izklopljena.
Oranžna
Konzola je v stanju pripravljenosti.
Zelena
Konzola je vklopljena.
Izmenično utripanje oranžne in zelene
Konzola se pregreva.
Napajalnik AC (ni priložen) odklopite iz napajanja, nato pa 
konzolo za nekaj časa postavite na dobro prezračevano 
mesto.
Rdeča
Konzola se pregreva.
Konzola se samodejno izklopi. Napajalnik AC (ni priložen) 
odklopite iz napajanja, nato pa konzolo za nekaj časa 
postavite na dobro prezračevano mesto.




