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ADVARSEL

Undlad at åbne kabinettet, da det kan give 
elektrisk stød. Reparation må kun foretages af 
kvalificerede personer.

Forsigtig!

Brug af andre styremetoder, justering af eller 
udførelse af procedurer end dem, der er nævnt 
heri, kan medføre udsættelse for farlig stråling.

Brugen af optiske instrumenter sammen med 
dette produkt vil forøge risikoen for 
øjenskader.

Dette udstyr er klassificeret som et LASER-produkt i KLASSE 1 
under IEC60825-1:2007, 2014.

Udstyret er testet og overholder de begrænsninger, der er 
angivet i RE-direktivet, ved brug af et tilslutningskabel, der er 
kortere end tre meter. Brug ikke kabler, der er længere end tre 
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 B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, 
Belgium.
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RE-direktivets “uformelle 
overensstemmelseserklæring”

Hermed erklærer Sony Interactive Entertainment Inc., at dette 
produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav 
i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde yderligere oplysninger på 
følgende URL-adresse: http://www.compliance.sony.de/
Dette radioudstyr er beregnet til brug med godkendte 
version(er) af den software, der er angivet i EU-
overensstemmelseserklæringen. Det er bekræftet, at den 
software, der er indlæst på dette radioudstyr, overholder de 
vigtige krav i direktiv 2014/53/EU. Softwareversionen kan findes 
via: Vælg  (Indstillinger) > [System] > [Systeminformation].
Trådløst frekvensbånd og maksimal udgangseffekt:
– Bluetooth® 2,4 GHz: under 10 mW
– WLAN 2,4 GHz: under 100 mW
–  WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: under 100 mW, W58: under 

25 mW
Dette radioudstyr tilhører kategori 1, som er defineret i EN 300 
440 V2.1.1.

Produkt Ecodesign

For oplysninger om ressource- og energieffektivitet i forbindelse 
med EU Ecodesign-kravene i regulativ (EU) Nr. 801/2013, og den 
Europæiske Unions Selvregulerende Initiativ til yderligere at 
forbedre energieffektiviteten i spilkonsoller (anerkendt under 
den endelige COM(2015) 178-rapport fra EU-kommissionen), 
besøg venligst følgende URL: playstation.com/Ecodesign

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.

Radiobølger

Radiobølger kan påvirke elektronisk udstyr eller medicinske 
apparater (fx pacemakere), og medføre funktionsfejl og risiko 
for personskade.

 ˎ Hvis du bruger en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, 
skal du kontakte din læge eller producenten af udstyret, før 
du bruger den trådløse netværksfunktion (Bluetooth® og 
trådløs LAN).
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 ˎ Undlad at benytte den trådløse netværksfunktion på 
følgende steder:
–  Områder, hvor brug af trådløse netværk er forbudt, fx på 

hospitaler. Overhold reglerne på behandlingsinstitutionen, 
når du bruger systemet på institutionens områder.

–  Områder tæt på brandalarmer, automatiske døre og andre 
former for automatisk udstyr.

3D-billeder

Enkelte personer kan opleve ubehag (som eksempelvis ondt i 
øjnene eller kvalme), mens de ser videobilleder eller spiller 
computerspil i 3D på 3D-fjernsyn. Hvis du oplever den slags 
ubehag, bør du med det samme stoppe med at bruge dit 
fjernsyn, indtil du ikke længere mærker noget ubehag.
Vi anbefaler, at du undgår længerevarende brug af dit 
PlayStation®4-system og holder 15 minutters pause for hver 
time, du spiller. Bemærk, at når du spiller computerspil eller ser 
film i 3D, kan det være nødvendigt at holde flere og længere 
pauser – sørg for at holde pause længe nok, så du undgår 
følelsen af ubehag. Hvis symptomerne er vedvarende, bør du 
kontakte din læge. 
Børns syn (især dem under seks år) er stadig under udvikling. 
Kontakt dit barns læge eller øjenlæge, før du giver yngre børn 
lov til at se videobilleder eller spille computerspil i 3D. Der bør 
altid være en voksen til stede for at sikre, at anbefalingerne 
bliver fulgt.

Systemsoftware

Ved at opdatere PS4™-systemets systemsoftware får du flere 
muligheder, forbedret brugervenlighed og bedre sikkerhed. 
Opdatér altid til den seneste version.
•  Hvis du ikke kan opdatere via internettet, kan du bruge en 

spildisk eller en USB-enhed. For at få mere information skal du 
besøge opdateringssiden (  bagsiden).

•  Når du bruger dette PS4™-system, accepterer du Sony 
Interactive Entertainment Inc’s systemsoftware-
licensbetingelser. Læs de komplette detaljer på:  
doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/

Det er ulovligt at leje dette produkt ud i forretningsøjemed.
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Forholdsregler

Inden du bruger dette produkt, skal du læse denne manual 
grundigt og gemme den til senere brug. Forældre og børns 
værger bør læse denne manual og sikre sig, at barnet følger alle 
sikkerhedsforanstaltninger.

Sikkerhed

Dette produkt er udviklet med størst muligt hensyn til 
sikkerhed. Imidlertid indebærer alle elektriske enheder, hvis de 
bruges forkert, en potentiel risiko for at forårsage brand, 
elektrisk stød eller personskade. Følg nedenstående 
retningslinjer for at sikre brug uden uheld:

 ˎ Følg alle advarsler, forholdsregler og instrukser.

 ˎ Undersøg jævnligt strømledningen, og se, om det er 
beskadiget, eller om der er meget støv ved strømstikket 
eller strømforsyningen.

 ˎ Hvis enheden ikke fungerer korrekt, udsender usædvanlige 
lyde eller lugte eller bliver for varm at røre ved, skal du 
holde op med at bruge den. Derefter skal du tage 
strømledningen ud af strømforsyningen og frakoble alle 
andre kabler.

 ˎ Tilslut og brug systemet et sted, hvor der er nem adgang til 
stikkontakten.

 ˎ Kontakt den rette PlayStation®-kundeservice. 
Kontaktoplysningerne findes i hæftet med 
garantioplysninger. 

Brug og håndtering

 ˎ  Systemet skal installeres og betjenes med en 
minimumsafstand på 20 cm fra din krop. 

 ˎ Undgå at bruge systemet i et lukket skab eller andre steder, 
hvor der kan ske varmeudvikling. Sker dette, kan systemet 
blive overophedet og medføre brand, personskade eller 
funktionsfejl.

 ˎ Hvis systemets interne temperatur forhøjes, bliver der vist 
en meddelelse. Sluk for systemet, hvis dette sker, og lad det 
stå et stykke tid uden at bruge det. Når systemet er kølet 
ned, kan du flytte det til et sted med god ventilation og 
bruge det igen.

 ˎ Brug systemet i et godt oplyst område, og hold sikker 
afstand til tv-skærmen.

 ˎ Undgå længere tids brug af PS4™-systemet. Hold 15 
minutters pause ved hver times spil.

 ˎ Lad være med at spille, hvis du er træt eller har behov for 
søvn.

 ˎ Afbryd straks brugen af systemet, hvis du bliver træt eller 
oplever ubehag eller smerte i dine hænder eller arme, mens 
du betjener den trådløse controller. Søg læge, hvis 
symptomerne fortsætter.

 ˎ Afbryd straks brugen af systemet, hvis du oplever ét af 
nedenstående helbredsproblemer. Søg læge, hvis 
symptomerne fortsætter.
–  Svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der 

minder om transportsyge
–  Ubehag eller smerter i kroppen, fx øjne, ører, hænder eller 

arme

 ˎ Opbevar systemets tilbehør og mindre dele utilgængeligt 
for mindre børn.

 ˎ Opbevar dette produkt utilgængeligt for mindre børn. 
Mindre børn kan sluge mindre dele eller vikle ledninger 
rundt om sig selv. Dette kan føre til skader, ulykker eller 
funktionsfejl.

 ˎ Vær sikker på, at strømledningen er taget ud af 
strømforsyningen, inden du tilslutter HDMI-kablet.
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 ˎ Undgå at røre ved systemet, de tilsluttede ledninger eller 
eventuelt tilbehør i tordenvejr.

 ˎ Undgå at bruge systemet eller tilbehøret i nærheden af 
vand.

 ˎ Undgå, at der trænger væske eller andre fremmedlegemer 
ind i systemet eller tilbehøret.

 ˎ Udsæt ikke systemet for regn eller fugt.

 ˎ Undlad at placere en beholder med væske oven på 
systemet.

 ˎ Undgå at berøre tilslutningerne til systemet eller tilbehøret.

 ˎ Undgå at udsætte systemet eller tilbehøret for støv, røg 
eller damp. Undgå desuden at anbringe systemet på steder, 
hvor det udsættes for meget støv eller tobaksrøg. Støv eller 
tobaksrøg aflejres på de indre komponenter (fx linsen) og 
kan medføre, at systemet ophører med at fungere.

 ˎ Undgå at anbringe systemet på andre måder end i lodret 
eller vandret position. Når du anbringer systemet i lodret 
position, skal du bruge den lodrette stander (sælges 
separat) til denne model af systemet.

 ˎ Undgå at røre ved disken, når den snurrer rundt. Dette kan 
medføre, at du skader dig selv, ødelægger disken, eller at 
systemet ikke fungerer korrekt.

 ˎ Undgå at flytte eller ændre placeringen af systemet, når der 
er indsat en disk. Vibrationen kan bevirke, at disken eller 
systemet ridses.

 ˎ Sluk ikke systemet, mens data gemmes eller indlæses fra 
systemlageret.

 ˎ Fjern ikke strømledningen fra strømforsyningen før 
power-indikatoren er slukket. Frakobling af strømledningen, 
mens power-indikatoren lyser eller blinker, kan føre til tab 
eller beskadigelse af data eller gøre skade på systemet.

 ˎ Flyt eller justér ikke på systemets placering, når power-
indikatoren lyser eller blinker. Det kan føre til tab eller 
beskadigelse af data eller gøre skade på systemet.

 ˎ Undgå at stå på eller anbringe genstande på systemet eller 
at stable systemet sammen med andre enheder.

 ˎ Undgå at anbringe systemet eller det tilsluttede tilbehør på 
gulvet eller steder, hvor det kan medføre, at nogen snubler 
eller falder over det.

 ˎ Undgå nærkontakt med systemet eller luften fra systemets 
ventilatoråbninger i længere tid ad gangen, når det er i 
brug. Længerevarende kontakt under disse forhold kan 
medføre lavtemperaturforbrændinger.

 ˎ Undgå, at der vises et stillbillede på tv-skærmen i længere 
tid ad gangen, når systemet tilsluttes til et plasma- eller 
projektions*-tv, da dette permanent kan efterlade et svagt 
billede på skærmen.

    * Bortset fra LCD-skærme

 ˎ Forældre opfordres til at holde øje med børn, der spiller 
onlinespil, så brugen af internettet foregår sikkert og 
ansvarsbevidst.  
Læs mere på playstation.com/parents

 ˎ Hvis lydniveauet er for højt i hovedtelefoner eller headsets, 
kan det medføre permanent nedsat hørelse. Indstil lyden til 
et sikkert niveau. For høj lyd kan med tiden komme til at 
føles normalt, men det kan faktisk beskadige din hørelse. 
Hvis du oplever hyletoner eller andre former for 
lytterelaterede gener såsom utydelig tale, bør du holde op 
med at bruge hovedtelefoner og få din hørelse tjekket. Jo 
højere lydniveauet er, desto hurtigere kan din hørelse tage 
skade. For at beskytte din hørelse:
–  Brug kun headset og hovedtelefoner med højt lydniveau i 

et begrænset tidsrum.
–  Undgå at skrue op for lydniveauet for at overdøve andre 

støjkilder.
–  Sænk lydniveauet, hvis du ikke kan høre folk snakke i 

nærheden af dig.
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 ˎ Brug ikke headset eller hovedtelefoner, hvis de irriterer din 
hud. Hvis headsettet eller hovedtelefonerne irriterer din 
hud, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge dem. Hvis 
symptomerne ikke forsvinder, når du holder op med at 
bruge dem, skal du kontakte din læge.

 ˎ Ved brug af headsettet eller hovedtelefonerne i særligt tør 
luft vil du muligvis indimellem opleve et lille og kort (statisk) 
stød på dine ører. Dette skyldes statisk elektricitet, der 
ophobes i kroppen, og det er ikke en funktionsfejl i dit 
headset eller dine hovedtelefoner.

Opbevaringsforhold

 ˎ Udsæt ikke systemet, batteriet eller tilbehøret for høje 
temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.

 ˎ Undlad at opvarme systemet med køkkenudstyr eller andet 
udstyr, der afgiver varme. Det kan medføre ild, skader eller 
funktionsfejl. 

 ˎ Undgå at anbringe systemet eller tilbehøret på overflader, 
der står skævt, er ustabile eller udsættes for vibrationer.

Brug af trådløs DUALSHOCK®4-controller

Følgende bemærkninger gælder muligvis også andre 
controllere.

 ˎ Advarsel – brug af det indbyggede batteri: 
–  Dette produkt indeholder et genopladeligt lithium-ion 

batteri.
–  Før du bruger produktet, bør du læse alle instruktioner om 

brug og opladning af batteriet og følge dem nøje. 
–  Vær ekstra forsigtig, når du håndterer batteriet. Forkert brug 

kan forårsage brand og forbrændinger. 
–  Forsøg aldrig at åbne, knuse, opvarme eller sætte ild til 

batteriet. 

–  Lad ikke batteriet stå til opladning i længere tid, når 
produktet ikke er i brug. 

–  Bortskaffelse af brugte batterier skal altid ske i 
overensstemmelse med gældende lokal lovgivning eller 
krav.

 ˎ Håndtér ikke beskadigede eller lækkende lithium-ion-
batterier. Hvis der kommer væske fra det interne batteri, 
skal du holde op med at bruge produktet, og kontakte 
teknisk support for at få hjælp. Hvis du får væske på tøj, hud 
eller i øjnene, skal du øjeblikkeligt rense øjnene med rent 
vand og kontakte din læge. Batterivæsken kan medføre 
blindhed.

 ˎ Du må ikke benytte vibrationsfunktionen, hvis du har 
lidelser eller skader i knogler, led eller muskler i dine 
hænder eller arme. Hvis du har lidelser eller skader, må du 
ikke spille titler, der benytter den trådløse DUALSHOCK®4-
controller, medmindre du slår vibrationsfunktionen fra.

 ˎ Du kan slå vibrationsfunktionen til eller fra under 
 (Indstillinger) på funktionsskærmen.

 ˎ Når du anvender bevægelsessensorfunktionen i din 
trådløse controller, skal du være opmærksom på følgende. 
Hvis controlleren rammer en person eller en genstand, kan 
det medføre utilsigtede skader.
–  Sørg for, at du har tilstrækkelig plads at bevæge dig rundt 

på, før du anvender bevægelsessensorfunktionen.
–  Hold godt fast i den trådløse controller for at forhindre, at 

du mister grebet om den og forårsager skade.
–   Hvis du anvender den trådløse controller sammen med et 

USB-kabel, skal du sikre dig, at kablet ikke kan ramme   
personer eller genstande, og du må ikke trække det ud af 
PS4™-systemet, mens du spiller.
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–  Visse af PlayStation®-, PlayStation®2- og PlayStation®3-
systemernes ydre enheder såsom den analoge controller 
(DUALSHOCK®), den analoge controller (DUALSHOCK®2) og 
den trådløse DUALSHOCK®3-controller er ikke kompatible 
med PS4™-systemet. 

 ˎ Du må ikke stirre på lysstriben på controlleren, når den 
blinker. Hvis du oplever ubehag eller smerte på eller i 
kroppen som følge af lysstimuleringen, skal du straks 
stoppe.

 ˎ Oplad batteriet i omgivelser, hvor temperaturen er på 
mellem 10 °C og 30 °C. Opladning er muligvis ikke lige så 
effektiv, hvis den udføres i andre omgivelser.

 ˎ Batteriet har en begrænset levetid. Batteriets holdbarhed 
bliver gradvist forværret ved gentagen brug og med 
alderen. Batteriets levetid varierer også efter, hvordan det 
opbevares, brugstilstand, miljøpåvirkninger og andre 
faktorer.

 ˎ Når den trådløse controller ikke er i brug i længere tid, 
anbefales det at lade den fuldt op mindst én gang om året 
for at vedligeholde batteriets funktionalitet.

Ventilationsåbninger

Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Følg nedenstående 
retningslinjer for at sikre en god ventilation:

 ˎ Anbring systemet mindst 10 cm ud fra væggen.

 ˎ Systemet må ikke anbringes på et tæppe eller et underlag 
med lange fibre.

 ˎ Systemet må ikke anbringes på trange steder.

 ˎ Undgå at dække systemet med tøj.

 ˎ Undgå, at der samler sig støv ved ventilationsåbningerne.

Brug af strømledningen

 ˎ For at sikre sikker brug skal du jævnligt kontrollere 
strømledningen. Hvis den er beskadiget, skal du holde op 
med at bruge den og kontakte PlayStation®-kundeservice. 
Kontaktoplysningerne findes i hæftet med 
garantioplysninger.

 ˎ Undlad at bruge andre strømledninger end den 
medfølgende strømledning. Ledningen må ikke modificeres.

 ˎ Undlad at røre ved strømledningens stik med våde hænder.

 ˎ Undlad at træde på strømledningen eller trykke den 
sammen, især ved stikkene, forlængeren og stedet, hvor 
ledningen går ud fra systemet.

 ˎ Undlad at placere tunge ting på ledningen.

 ˎ Undlad at placere strømledningen i nærheden af 
varmeapparater, og undgå, at ledningen udsættes for varme.

 ˎ Lad ikke støv eller andre fremmedlegemer samle sig omkring 
AC IN-porten. Inden du tilslutter strømledningen, skal du 
sikre dig, at der ikke er støv eller fremmedlegemer i 
stikkontakten i den ende af kablet, der skal tilsluttes den, 
samt strømforsyningen og AC IN-porten på systemets 
bagside. Hvis porten bliver beskidt, skal du tørre det af med 
en tør klud, inden du tilslutter det.

 ˎ Tag strømledningen ud af strømforsyningen, før du rengør 
den eller flytter systemet, eller hvis systemet ikke skal bruges 
i længere tid. Tag fat i stikket på strømledningen, og træk det 
lige ud af strømforsyningen, for at fjerne den. Undgå at 
trække i ledningen eller at trække stikket skævt ud.

 ˎ Strømledningen må ikke tilsluttes en 
spændingstransformator eller vekselretter. Hvis 
strømledningen tilsluttes til en spændingstransformator til 
udenlandsrejser eller en vekselretter til brug i en bil, kan der 
dannes varme i systemet, som kan forårsage forbrændinger 
eller funktionsfejl.
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Systemet eller tilbehøret må aldrig skilles ad eller 
ændres

Brug PS4™-systemet og tilbehøret i overensstemmelse med 
instruktionerne i produktdokumentationen. Der gives ikke 
autorisation til analyse eller ændring af systemet eller tilbehøret 
eller analyse og brug af kredsløbskonfigurationerne. Hvis 
systemet eller tilbehøret ændres uden autorisation, bortfalder 
garantien. Der er ingen komponenter, der kan repareres af 
brugere i PS4™-systemet (harddisken kan fjernes, men må ikke 
skilles ad eller tilpasses). Der er desuden risiko for at blive udsat 
for laserstråling samt elektrisk stød.

Netværk

 ˎ Der kræves en bredbåndsinternetforbindelse ved 
netværkstilslutning.

 ˎ Du hæfter selv for betaling af internettjenester. For at  
få mere information kan du læse detaljerne i din 
servicekontrakt eller kontakte din internetudbyder.

 ˎ Brug kun et Ethernet-kabel, der er kompatibelt med 10BASE 
T-, 100BASE TX- eller 1000BASE T-netværk. Undgå brug af 
almindelige telefonledninger eller kabler af andre typer end 
dem, der er nævnt her. Brug af en forkert type ledning eller 
kabel kan medføre en kraftigere elektrisk strøm end 
nødvendigt i LAN-porten, hvilket kan forårsage 
varmeudvikling, brand eller funktionsfejl.

Trådløs netværksfunktion

 ˎ De frekvenser, der bruges af den trådløse netværksfunktion 
i dette produkt, er frekvensområderne 2,4 GHz (WLAN, 
Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). 2,4 GHz-området af radiobølger 

deles af forskellige enheder. Dette produkt er udviklet med 
henblik på at minimere påvirkningen af andre enheder, der 
benytter det samme frekvensområde. I nogle tilfælde kan 
interferens fra andre enheder imidlertid reducere 
forbindelseshastigheden, forkorte signalets rækkevidde 
eller medføre, at forbindelsen uventet afbrydes.

 ˎ Anvendelse i 5150-5350 MHz-båndet må kun ske indendørs.

 ˎ Når PS4™-systemets skanningsfunktion anvendes til at 
vælge et trådløst LAN-adgangspunkt, vises der muligvis 
adgangspunkter, der ikke er beregnet til offentlig brug. 
Opret kun forbindelse til adgangspunkter, som du har lov til 
at bruge, eller som er tilgængelige via et offentligt trådløst 
LAN-netværk eller en hotspot-tjeneste.

Kondensdannelse

Hvis systemet eller disken bringes direkte fra et koldt sted til et 
varmt, kan der dannes kondens på linsen i systemet eller på 
disken. Sker dette, fungerer systemet muligvis ikke korrekt.  
Er det tilfældet, skal du fjerne disken, slukke for systemet og 
trække ledningen ud. Indsæt ikke disken igen, før kondensen  
er fordampet (dette kan tage flere timer). Hvis systemet stadig 
ikke fungerer korrekt, skal du kontakte den rette PlayStation®-
kundeservice. Kontaktoplysningerne findes i hæftet med 
garantioplysninger.

Rengøring

Fjern strømledningen fra stikkontakten af sikkerhedshensyn, før 
systemet eller det tilsluttede tilbehør rengøres.
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Ydre overflader (systemets plastikhus og den  
trådløse controller)
Følg instruktionerne nedenfor for at undgå, at produktets 
overflader forringes eller misfarves.

 ˎ Aftør med en blød, tør klud.

 ˎ Undgå brug af insektmidler eller andre flygtige stoffer.

 ˎ Undgå at anbringe ting af gummi eller vinyl på produktets 
overflader i længere tid af gangen.

 ˎ Undgå brug af opløsningsmidler eller andre kemikalier. 
Undgå at aftørre med en kemikaliebehandlet klud.

Ventilationsåbninger
Når der samler sig støv i systemets ventilationsåbninger, skal 
det fjernes med en støvsuger på lav kraft

Stik
Undgå at bruge systemet, hvis stikkene til systemet eller 
strømledningen ikke er rengjort. Hvis stikkene bruges, når de er 
snavsede, kan den elektriske strøm blive afbrudt. Fjern snavs 
med en tør klud.

Headset
Hvis der ikke er lyd i dit headset, eller lydkvaliteten er dårlig, skal 
du kontrollere, at headset-tilslutningen og headset-stikket er 
rene. Tør dem med en tør klud, hvis de ikke er rene.

Diske

Bemærkning om kompatibilitet
Nogle medier kan have regionale eller territoriale 
begrænsninger og fungerer muligvis ikke på dit system.  
Se emballagen til mediet for at få yderligere oplysninger.

Håndtering
Fingeraftryk, støv, snavs eller ridser på disken kan forvrænge 
billedet eller forringe lydkvaliteten. Bemærk venligst følgende.

 ˎ Undgå at røre diskoverfladen ved håndtering af disken.

 ˎ Undgå at påklistre papir eller tape på diske eller at skrive 
på dem.

Opbevaring
 ˎ Undgå at udsætte diskene for høje temperaturer, høj 

luftfugtighed eller direkte sollys.

 ˎ Opbevar diskene i kassetterne, når de ikke skal bruges i 
længere tid. Hvis løse diske stables eller ligger skævt, kan 
de slå sig.

Rengøringsmetode
 ˎ Rengør diskene med en blød klud, og 

aftør dem forsigtigt fra midten og udad.

 ˎ Undgå brug af opløsningsmidler, 
pladerens, antistatisk spray eller andre 
kemikalier, da disse kan ødelægge 
diskene.



12

Lodret stander (sælges separat)

Sikkerhed
 ˎ FARE FOR KVÆLNING – Indeholder små dele. Opbevar 

produktet utilgængeligt for mindre børn.

Brug og håndtering
 ˎ Når systemet placeres i lodret position, skal du bruge en 

lodret stander (sælges separat) til denne model af systemet.

 ˎ Når du sætter standeren fast på systemet, skal du placere 
systemet på en blød klud.

 ˎ Løft ikke systemet ved kun at holde i standeren, når 
standeren er fastgjort.

Påsætning af standeren

1 Vælg det korrekte tilbehør.
De to typer tilbehør, der følger med produktet, har 
forskellige markeringer. Det tilbehør, der er vist her, er det 
korrekte at bruge sammen med dit PS4™-system.

2 Hold tilbehøret med monteringssoklerne pegende 
nedad. Placer derefter  på tilbehøret ud for 
PS4™-systemet.
Indsæt tilbehøret, så det ligger fladt på systemet.

Tilbehør
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3 Montér standeren.
Placér hullet med den tredelte markering ud for hullet  
i standeren.

4 Brug en mønt eller en anden flad genstand til at stramme 
monteringsskruen. 
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Specifikationer

Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Systemet 
kan fungere anderledes end det, der beskrives i denne manual, 
afhængigt af softwareversionen.

PlayStation®4-system

Hovedprocessor

Tilpasset processor med enkelt chip 

CPU: x86-64 AMD “Jaguar”,

8 kerner

GPU: 4.20 TFLOPS, AMD Radeon™ 
baseret grafikteknologi

Hukommelse GDDR5 8 GB

Harddiskdrev Internt, 1 TB*1

Optisk drev (read-only)
BD 6× CAV

DVD 8× CAV

Laser

Type: Halvleder, fortløbende 
BD-bølgelængde: 395 – 415 nm 
Strøm: Maks. 1 mW 
Dvd-bølgelængde: 640 – 675 nm 
Strøm: Maks. 1 mW 
Cd*2-bølgelængde: 765 – 805 nm 
Strøm: Maks. 1 mW

Input/output*3

SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen1)-port 
× 3 
AUX-port

Netværk

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 
1000BASE-T)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth® 4.0 (LE)

AV-output
HDMI™ OUT-port*4

DIGITAL OUT (OPTICAL)-port

  
Når du ser et af disse symboler på vores indpakning, batterier 
eller elektriske produkter, indikerer det, at det pågældende 
produkt eller batteri ikke bør smides væk som almindeligt 
husholdningsaffald i EU, Tyrkiet eller andre lande med 
affaldssortering. For at sikre korrekt affaldshåndtering bedes du 
aflevere dem på et godkendt indsamlingssted og følge de 
gældende regler og love. Udtjente elektroniske produkter og 
batterier kan også afleveres uden ekstra omkostninger via 
forhandlere, når du køber nye produkter af samme type. 
Desuden acccepterer større forhandlere i EU-lande at modtage 
små udtjente elektroniske produkter uden ekstra omkostninger. 
Spørg din lokale forhandler, om denne service gælder for de 
produkter, du ønsker at skille dig af med. Dermed hjælper du 
med at beskytte naturen og højne miljøbeskyttelse i forbindelse 
med behandling og bortskaffelse af elektronisk affald. 
Dette symbol kan bruges på batterier i kombination med andre 
kemiske symboler. Det kemiske symbol for bly (Pb) bruges, hvis 
batteriet indeholder mere end 0,004 % bly.

Dette produkt indeholder et batteri, der ikke kan fjernes af 
sikkerheds-, ydelses- eller data-integritetsgrunde. Det bør ikke 
være nødvendigt at udskifte batteriet i produktets levetid, og 
det bør kun fjernes af professionelt personale. For at sikre 
korrekt affaldshåndtering af batteriet bedes du behandle det 
som elektronisk affald.
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Controller Trådløs DUALSHOCK®4-controller

EL-oplysninger
220-240 V  1,4-1,32 A 
50/60 Hz

Maksimal anført effekt 300 W

Ydre dimensioner

(eksklusiv udstående 
dele)

Ca. 295 × 55 × 327 mm

(bredde × højde × dybde)

Vægt Ca. 3,2 kg

Driftstemperatur 5 °C til 35 °C

Vigtige medfølgende 
genstande

HDMI-kabel

USB-kabel

Mono headset (med lydløsfunktion)

Strømledning

*1  En del af harddiskens kapacitet er reserveret til til 
systemadministration, vedligeholdelse og yderligere funktioner. 
Derfor kan harddiskens kapacitet variere. 

*2  CD’er kan ikke afspilles.

*3  Der kan ikke garanteres kompatibilitet med alle tilsluttede 
enheder.

*4  Brug det medfølgende HDMI-kabel. 

Trådløs DUALSHOCK®4-controller

Indgangseffekt 5 V  800 mA

Batteritype Indbygget lithium-ion batteri

Batterispænding 3,65 V  

Batterikapacitet 1,000 mAh

Driftstemperatur 5 °C til 35 °C

Vægt Ca. 210 g

Lodret stander (sælges separat)

Ydre dimensioner 
(eksklusiv udstående 
dele)

Ca. 295 × 116 × 9,5 mm 
(bredde × højde × dybde)

Vægt Ca. 129 g

Spilbare diske

Blu-ray Disc™ (BD)*1

BD-rom i PlayStation®4-format*2

BD-rom

BD-R

BD-RE*3

DvD*1

Dvd-rom

Dvd+r/rw

Dvd-r/rw

AVCHD

*1  Første gang du afspiller en disk, skal du aktivere 
diskafspilningsfunktionen via internettet.

*2  PlayStation® Formateret Software, PlayStation®2 Formateret 
Software og PlayStation®3 Formateret Software kan ikke afspilles 
fra en disk.

*3 Afspilning af BD-RE ver. 1.0-diske er ikke understøttet.
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 ˎ Ved afspilning af diske med indhold, der er kopieret ulovligt, 
kan der opstå unormale lyde, eller indholdet afspilles 
muligvis ikke korrekt.

 ˎ Fortsat afspilning af copyrightbeskyttede BD’er kræver 
muligvis fornyelse af krypteringsnøglen for AACS (Advanced 
Access Content System). Krypteringsnøglen bliver 
automatisk fornyet, hvis PS4™-systemet er forbundet til 
internettet.

 ˎ Nogle diske kan muligvis ikke afspilles på grund af ridser, 
støv, indspilningskvalitet eller optageenhedens egenskaber.

 ˎ I sjældne tilfælde vil BD’er og dvd’er ikke fungere korrekt 
ved afspilning på PS4™-systemet. Dette skyldes 
hovedsagligt variationer i fremstillingsprocessen eller 
kodning af softwaren.

Regionkoder
Afhængigt af disken kan der være tilknyttet en regionskode, 
som er baseret på den geografiske region, hvor disken er solgt. 
PS4™-systemet kan afspille diske, der er mærket med 
nedenstående regionskoder.

Disk Regionskode

Blu-ray Disc (BD)

Dvd 2
 

ALL

BD-rom i PlayStation®4-format
 

Bemærkninger 
 ˎ Dvd-diske, der ikke er afsluttet, kan ikke afspilles.

 ˎ Brug ikke følgende diske. Hvis du gør det, kan systemet 
tage skade.
– 8 cm-diske
–  Brug kun diske, der er helt runde. Undgå at bruge diske 

med andre former (fx hjerte-, kort- eller stjerneformede 
diske)

–  Undgå at bruge diske, der er beskadigede, har fået ændret 
form eller er blevet reparerede

 ˎ En DualDisc har en side, der er i overensstemmelse med 
dvd-standarden, og en side kun med lyd. Den side, der kun 
indeholder lyd, kan ikke afspilles på PS4™-systemet.
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Copyright og varemærker

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

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

AMD and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, 
Inc.

  The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of 
such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under 
license. Other trademarks and trade names are those of their 
respective owners.

“Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray 
Disc Association.

 

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby
and the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured
under license from DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are
registered trademarks, and DTS-HD Master Audio | 7.1 is a
trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

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. 

Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark 
of USB Implementers Forum, Inc.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.



Brugervejledning
Vælg  (Indstillinger) >  (Brugervejledning/nyttig 
information) >  (Brugervejledning) fra funktionsskærmen. 
Dette dokument indeholder forklaringer på, hvordan du bruger de 
enkelte funktioner, hvordan du foretager indstillinger og andre 
handlinger.  
Du kan også læse brugervejledningen på en computer eller en 
anden enhed.
manuals.playstation.net/document/dk/ps4/

Opdateringsside  
Denne side giver information om de seneste opdateringer til 
systemsoftware, og hvordan systemetsoftwaren opdateres.  
playstation.com/ps4/

Support  
Det officielle websted for produktsupport vedrørende 
PlayStation® giver dig de seneste spørgsmål og svar om dit 
produkt. 
playstation.com/help/ps4/

© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.


