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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Токов удар
За да избегнете токов удар, не отваряйте модула. За сервизните
дейности се обръщайте само към квалифициран персонал.
Лазер

Този уред е класифициран като CLASS 1 LASER продукт съгласно IEC60825-1:2014.

Внимание
Използване на контроли или настройки, или извършване
на процедури, различни от тези, упоменати тук, може да доведе
до опасно излагане на радиация.
Използването на оптически средства с този продукт увеличава
опасността от увреждане на очите.
Въртящи се перки на вентилатори
Стойте далеч от перките на вентилаторите.

В допълнение към горните симптоми ПРЕКРАТЕТЕ УПОТРЕБАТА НЕЗАБАВНО,
когато усетите някой от следните симптоми: главоболие, световъртеж, гадене,
умора, симптоми, подобни на морска болест, или ако усетите дискомфорт или
болки в части от тялото като очите, ушите, дланите, ръцете или краката, докато
играете. Ако състоянието не отмине, потърсете медицинска помощ.

Радиовълни
Радиовълните може да окажат въздействие върху електронното оборудване или
медицинските устройства (например пейсмейкъри), което може да предизвика
неправилната им работа и евентуално причиняване на телесна повреда.
• Ако използвате пейсмейкър или друго медицинско устройство, консултирайте
се с вашия лекар или производителя на медицинското устройство, преди
да използвате опцията за безжична мрежа (Bluetooth® или WLAN).
• Не използвайте опцията за безжична мрежа на следните места:
–– Места, където е забранено използването на безжични мрежи, като например
болници. Спазвайте правилата на медицинските заведения, когато използвате
конзолата на тяхна територия.
–– Места в близост до противопожарни аларми, автоматични врати и други
видове автоматизирано оборудване.

Магнити
Тези продукти включват магнити, които може да повлияят на функцията на
пейсмейкъри, дефибрилатори и програмируеми шунтиращи клапани или други
медицински изделия. Не поставяйте този продукти близо до такива медицински
изделия или лица, които ги използват. В случай че използвате такива медицински
изделия, трябва да се консултирате с лекаря си, преди да използвате тези
продукти.

Използване на слушалки
Припадък, предизвикани от светлинен стимулатор
(Фотосензитивна епилепсия)
Ако страдате от епилепсия или сте имали припадъци, консултирайте се с вашия
лекар, преди да използвате конзолата.
Някои хора, които са чувствителни към мигащи или премигващи светлини или към
геометрични форми и модели, може да изпаднат в незабелязано епилептично
състояние и да имат епилептичен припадък, когато играят видеоигри или гледат
видеосъдържание.
ПРЕКРАТЕТЕ УПОТРЕБАТА НЕЗАБАВНО и се консултирайте с вашия лекар, ако
получите някой от изброените по-долу здравословни проблеми или симптоми
при излагане на мигащи или премигващи светлини или друг светлинен
симулатор, докато играете видеоигри или гледате видеосъдържание: болка
в очите, променено зрение, мигрена, потрепване на мускули, конвулсия или
други неволни движения, затъмнение, загуба на съзнание или объркване
или дезориентация.
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Трайната загуба на слух може да възникне, ако слушалките (не са включени)
се използват с висока сила на звука. Настройте силата на звука на безопасно ниво.
С времето все по-силният звук може да започне да звучи нормално, но всъщност
да уврежда слуха ви. Ако изпитате шум в ушите или какъвто и да било дискомфорт
в ушите си или заглушен говор, спрете да слушате и прегледайте слуха си. Колкото
по-силен е звукът, толкова по-скоро е възможно той да се отрази на слуха ви.

Съхранение на литиево-йонни батерии
Не работете с повредени или течащи литиево-йонни батерии. Ако вътрешната
течност на батерията изтича, незабавно спрете да използвате продукта
и се свържете със служба за техническа поддръжка за помощ. Ако течността
попадне върху вашите дрехи, кожа или в очите, незабавно измийте засегнатата
област с чиста вода и се консултирайте с лекаря си. Течността от батерията може
да предизвика слепота.

Съответствие

Изхвърляне на продукта

BG
Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на лимитите, посочено
в Директивата RE. Използвайте само кабели, които са a) доставени заедно
с оборудването, b) официални аксесоари на PlayStation, или c) с дължина
под 3 метра.
Този продукт е произведен от или от името на Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Внася се и се разпространява в Европа от Sony Interactive Entertainment Europe
Limited, 10 Great Marlborough Street, Лондон, W1F 7LP, Великобритания.
Упълномощеният представител за издаване и запазване на Декларации
за съответствие е Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,
1930 Zaventem, Белгия.

Декларация за съответсвие с изискванията на Директива
RE (неофициален документ)
С настоящото Sony Interactive Entertainment Inc. декларира, изисквания и другите
приложими разпоредби на Директива 2014/53/EC. За повече подробности, моля,
посетете следната Интернет страницата: http://www.compliance.sony.de/
Това радиооборудване е предназначено за употреба с одобрената(ите) версия(и)
на софтуера, които са посочени в ЕС декларацията за съответствие. Софтуерът,
зареден на това радиооборудване, е проверен за съответствие със съществените
изисквания на Директива 2014/53/ЕС. Версията на софтуера може да намерите
по следния начин: Изберете Settings (Настройки)
> System (Система) >
System Software (Софтуер на системата) > Console Information (Информация
за конзолата).
Диапазон на честота при безжична мрежа и максимална изходна мощност:
– Bluetooth® 2,4 GHz: по-малко от 10 mW
– WLAN 2,4 GHz: по-малко от 100 mW
– WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: по-малко от 100 mW, W58:
Това радио оборудване беше оценено като приемник категория 1,
определен в EN 300 440 V2.1.1.

Екодизайн на продукта
За информация относно ресурсите и енергийната ефективност, свързана
с изискванията на ЕС за екодизайн на Регламент (ЕС) № 801/2013, както
и Инициативата за саморегулиране на Европейския съюз за по-нататъшно
подобряване на енергийната ефективност на конзолите за видеоигри
(приета съгласно COM(2015) 178 окончателен доклад на Европейската комисия),
посетете следния URL адрес: playstation.com/EcodesignПрипадък

Когато видите този символ върху някой от нашите електрически продукти, техните
батерии или опаковки, това сочи, че съответният електрически продукт или
батерия не трябва да се изхвърля с общите отпадъци в границите на ЕС, Турция
или дружи държави със системи за разделно събиране на отпадъците. За да
осигурите правилна обработка на продукта и батерията като отпадък, моля да ги
изхвърлите посредством упълномощено съоръжение за събиране в съответствие
с приложимите местни закони или изисквания. Отпадъчните електрически уреди
и батерии могат също да се изхвърлят безплатно чрез търговците на дребно при
покупка на нови продукти от същия тип. Освен това, в страните от ЕС по-големите
търговци е възможно да приемат малки отпадъчни електронни устройства
безплатно. Моля, попитайте местния си търговец дали тази услуга е налице
за продуктите, които желаете да изхвърлите. Правейки това, вие ще спомогнете
за опазването на природните ресурси и спазването на стандартите
на защитата на околната среда при третиране и депониране на отпадъци
от електрически устройства.
Този символ може да се поставя върху батериите в комбинация с допълнителни
химически символи. Химическият символ на оловото (Pb) се посочва,
ако батерията съдържа повече от 0,004% олово.
Този продукт съдържа батерия, която е вградена от съображения за безопасност,
ефективност и защита на данните. Не е необходимо батерията да се заменя през
полезния живот на продукта, а ако се наложи, тя трябва да се свали от
квалифициран сервизен персонал. За да осигурите правилна обработка
на батерията, моля изхвърлете я като отпадък от електрическо оборудване.

Софтуера на системата
Използването на конзолата PlayStation®5 означава, че приемате лицензионното
споразумение на Sony Interactive Entertainment Inc. за софтуера на системата.
Прегледайте doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ за още подробности.
Ако не можете да актуализирате по интернет, можете също да използвате диск
на игра или USB устройство за съхранение. За подробности отворете URL адреса
на сайта за актуализации.
Актуализирайки софтуера на системата на конзолата PS5™, можете да се
наслаждавате на допълнителни функции, по-добро изживяване и подобрена
безопасност. Винаги актуализирайте до най-актуалната версия.
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Предпазни мерки
Прочете внимателно това ръководство, преди да използвате този продукт и го
запазете за бъдещи справки. Родителите и настойниците трябва да прочетат това
ръководство и да се уверят, че децата им спазват всички мерки за безопасност.

• За да защитите слуха си: Ограничете времето, през което използвате слушалките
с усилен звук.
• Избягвайте повишаване на силата на звука, за да заглушите околните шумове.
• Намалете звука, ако не можете да чувате хората, които говорят около вас.

Безопасност

Използване и съхранение на конзолата

Този продукт е проектиран с най-висока степен на безопасност. Все пак всеки
електрически уред, който не се използва правилно, има вероятност да причини
пожар, токов удар или физическо нараняване. За да осигурите безпроблемна
работа, изпълнете посочените по-долу насоки. Спазвайте всички предупреждения,
предпазни мерки и инструкции. Ако не сте сигурни относно каквато и да
е информация в това ръководство, свържете се с подходящия екип на PlayStation®
за обслужване на клиенти, информация за който можете да откриете
в гаранционната брошура.

Местоположение на конзолата

Използване на AC захранващия кабел
• Проверявайте редовно AC захранващия кабел за повреда и натрупване
на прах около щепсела или източника на електрозахранване.
• Прекратете употребата, извадете AC захранващия кабел от източника
на електрозахранване и откачете всякакви други кабели незабавно, ако уредът
се държи по необичаен начин, издава необичайни звуци или миризми или
не може да бъде докоснат поради нагряване.
• Свържете и използвайте конзолата с лесен достъп до източника
на електрозахранване в случай, че по някаква причина трябва да я изключите.

Използване на вибрацията на безжичния контролер
• Ако безжичният контролер поставен на равна повърхност, вибрацията
му по време на игра може да доведе до неговото падане, което да доведе
до неправилната му работа или до нараняване.
• Не използвайте функцията „ефект на спусък“ или вибрация, ако имате
заболяване или травма на костите, ставите или мускулатурата на ръцете или
китките си. Ако имате заболяване или нараняване, не играйте игри с тези
функции чрез контролера, освен ако не сте задали тези функции на Off
(„Изключено“). За да активирате или деактивирате функциите, изберете
Settings (Настройки)
> Accessories (Аксесоари) от началния екран.

Използване на капака
• Не използвайте конзолата без капака. В противен случай може да бъде
предизвикан пожар, токов удар или повреда.

Нараняване на малки деца
• Пазете този продукт далеч от малки деца. Малките деца е възможно да погълнат
дребни части или да увият кабели около себе си, което може да доведе
до наранявания, злополуки или неправилна работа.
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Сила на звука

• Трябва да инсталирате конзолата и да работите с нея, като спазвате минимално
разстояние от тялото 20 см.
• Не използвайте конзолата в затворен шкаф или други места, където може
да се образува топлина. По този начин тя може да прегрее и да причини
нараняване или неизправност.
• Ако конзолата се нагорещи прекалено много, на екрана ще видите известие.
В този случай изключете конзолата и изчакайте, докато изстине.
Продължителната употреба може да доведе до повреда или неправилна
работа. След като конзолата се охлади, преди да възобновите използването
ѝ, я преместете на добре проветриво място, което не е изложено
на високи температури.
• Не излагайте конзолата, аксесоарите или батерията на висока температура,
висока влажност или пряка слънчева светлина по време на работа,
транспортиране или съхранение.

Добре осветено пространство
• Използвайте в добре осветено пространство и на безопасно разстояние
от екрана на телевизора.

Почивки
• Избягвайте продължителното използване на конзолата. Правете 15-минутна
почивка на всеки час игра.
• Избягвайте да играете при умора или нужда от сън.
• Спрете да използвате конзолата незабавно, ако започнете да изпитвате умора
или усетите дискомфорт или болка в дланите или ръцете, докато използвате
контролера. Ако състоянието продължи се консултирайте с лекар.
• Ако срещнете някой от посочените по-долу проблеми, прекратете употребата
на конзолата незабавно. Ако симптомите не отшумят, консултирайте се с лекар.
–– Замаяност, гадене, умора или симптоми, подобни на морска болест
–– Дискомфорт или болка в части от тялото, като очи, уши, китки или ръце

Течност, прах, дим и пара
• Не докосвайте продукта, докато по него тече ток.
• Не използвайте продукта в близост до вода.
• Не позволявайте попадането на малки части или други външни предмети
в продукта.

• Не излагайте продукта на прах, дим или пара. Също така не поставяйте
конзолата в пространства, изложени на прекомерен прах или цигарен
дим. Натрупването на прах или цигарен дим по вътрешните компоненти
(като обектива) може да доведе до неправилна работа на конзолата.

Използване на основата
• Използвайте включената основа, за да настроите конзолата според указанията.
Ако не използвате основата и настроите конзолата по други начини, различни
от посочените, съществува риск от нараняване, повреда или неправилна работа.
За инструкции относно прикачването на основата вижте Краткото ръководство.

Поставяне и работа
• Внимавайте, когато носите конзолата. При липса на добро сцепление конзолата
може да падне и да причини повреда или нараняване. Не носете конзолата, като
я държите само за капака. Когато прикачвате основата към конзолата, дръжте
конзолата по сигурен начин, а не само за капака.
• Не местете и не променяйте позицията на конзолата с поставен диск в нея.
Вибрацията може да доведе до надраскване на диска или конзолата.
• Не премествайте конзолата или не променяйте позицията ѝ, докато индикаторът
за захранване свети или мига. Възможна е загуба или повреда на данни или
повреждане на конзолата.
• Не стъпвайте и не поставяйте предмети върху конзолата, както и не поставяйте
конзолата върху други уреди.
• Не поставяйте конзолата и свързаните аксесоари на пода или на места, където
някой може да се препъне в тях или да падне.
• Не докосвайте конекторите на конзолата или аксесоарите.

Изключване
• Не изключвайте конзолата, докато се запазват данни или такива се зареждат
от статичното дисково устройство (SSD) или USB устройството.
• Не откачайте AC захранващия кабел от електрическата мрежа, докато
индикаторът за захранване не се изключи. Ако откачите AC захранващия кабел,
докато индикаторът за захранване свети или мига, възможно е да изгубите или
повредите данни или да нанесете щети на конзолата..

Нискотемпературни изгаряния
• Не позволявайте физически контакт с конзолата или въздух от вентилационните
ѝ отвори за продължителен период по време на употреба. Продължителният
контакт при такива условия може да причини нискотемпературни изгаряния.

Статичен шок
• При използване на слушалки в условия на особено сух въздух в възможно
понякога да усещате слаб и кратък разряд на (статично) електричество на ушите
си. Това е резултат от натрупването на електричество в тялото и не е повреда
по слушалките.

Безопасна употреба за деца
• Родителите се насърчават да наблюдават децата при онлайн дейности,
за да осигурят безопасно и отговорно използване на интернет. Прегледайте
playstation.com/parents за още подробности.

Вентилационни отвори
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Не блокирайте вентилационни отвори. За да поддържате добра вентилация,
изпълнете посочените по-долу указания:
• Поставете конзолата на разстояние най-малко 10 см от стената.
• Не поставяйте върху килими с дълги влакна.
• Не поставяйте в тясно или стеснено пространство.
• Не покривайте с дрехи.
• Не позволявайте образуването на прах във вентилационните отвори.

Условия на съхранение
Поставянето на конзолата, AC захранващия кабел, батерията или аксесоарите
по време на работа, транспортиране и съхранение на следните места може
да причини пожар, токов удар, повреда, нараняване или неправилна работа.
• Зона, изложена на дим, пара или прекомерен прах.
• Зона, изложена на пряка слънчева светлина с висока влажност, или всяка друга
зона, изложена на високи температури, например в близост до отоплително
оборудване или зона, където може да се натрупа топлина.
• Повърхност, която е нестабилна, наклонена или е изложена на вибрации.

Използване на безжичен контролер
Вградена батерия
• Внимание – при използване на вградена батерия:
–– Безжичният контролер съдържа презареждаща се литиево-йонна батерия.
–– Преди да използвате този безжичен контролер, прочетете всички инструкции
за работа и зареждане на батерията и ги изпълнете внимателно.
–– Бъдете изключително внимателни при работа с батерията. Неправилното
използване може да доведе до пожар или изгаряния.
–– Никога не се опитвайте да отваряте, смачквате, загрявате или изгаряте
батерията.
–– Не оставяйте батерията да се зарежда за продължително време, когато
не използвате безжичния контролер.
–– Винаги изхвърляйте използваните батерии в съответствие с местните закони
или изисквания.
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Сензор за движение
• Когато използвате функцията на сензора за движение на безжичния контролер,
бъдете внимателни за следното: Ако контролерът удари човек или предмет,
това може да причини случайно нараняване или повреда.
–– Преди да използвате функцията на сензора за движение, проверете дали
имате достатъчно пространство, за да се движите.
–– Хванете здраво безжичния контролер, за да предотвратите изплъзването
му от захвата ви и да причините повреда или нараняване.
–– Ако използвате безжичен контролер, който е свързан към конзолата
PS5 с USB кабел, проверете дали има достатъчно място за кабела,
така че кабелът да не удари човек или предмет.

Съвместимост
• Контролери, предназначени за използване с PlayStation®, PlayStation®2
и PlayStation®3 конзоли, като аналоговите контролери (DUALSHOCK®
и DUALSHOCK®2) и безжичния контролер DUALSHOCK®3 не са съвместими
с конзолата PS5. Безжичният контролер DUALSHOCK®4 е съвместим със софтуер
във формат PlayStation®4 на конзолата PS5, но не и със софтуер във формат PS5
на конзолата PS5.

Светлинна лента
• Не се взирайте в светлинната лента върху контролера, когато мига. Ако изпитате
дискомфорт или болка някъде по тялото си в резултат на светлинна стимулация,
прекратете употребата незабавно.

Зареждане
• Зареждайте на място, където температурата е в диапазона между 10 °C - 30 °C.
Зареждането може да не е достатъчно ефективно, когато се извършва
в други условия.
• Когато безжичният контролер не се използва за продължителен период
от време се препоръчва да го зареждате напълно поне веднъж годишно,
за да поддържате функционалността на батерията.

Ограничен живот
• Батерията има ограничен живот. Издръжливостта на батерията постепенно
ще намалява с многократната употреба и възрастта. Животът на батерията също
се различава в зависимост от начина на съхранение, състоянието на употреба,
условията и други фактори.
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Използване на AC захранващия кабел
• С цел гарантиране на безопасна работа, редовно проверявайте AC захранващия
кабел. Ако е повреден, спрете да го използвате незабавно и се свържете
с подходящия екип на PlayStation® за обслужване на клиенти, информация
за който можете да откриете в гаранционната брошура.
• Не използвайте AC захранващ кабел, различен от включения в опаковката.
AC захранващият кабел е проектиран специално за използване само с тази
конзола и не трябва да се използва с други електрически уреди.
• Не докосвайте щепсела на AC захранващия кабел с мокри ръце.
• Защитете AC захранващия кабел от стъпване върху него или от прищипване
по-специално при щепсела, удължителите и там, където кабела излиза
от конзолата.
• Не поставяйте тежки предмети върху кабела.
• Не поставяйте AC захранващия кабел в близост до отоплително оборудване
и не излагайте кабела на прекомерна топлина.
• Не свързвайте AC захранващия кабел към трансформатор на напрежение или
инвертор. Свързването на AC захранващия кабел към трансформатор на
напрежението при пътуване в чужбина или инвертор за употреба в автомобил
може да причини натрупване на топлина в конзолата и да доведе до изгаряния
или повреда.
• Не позволявайте да се натрупва прах или външни вещества около конектора
AC IN. Преди да свържете или включите AC захранващия кабел, проверете дали
няма прах или чужди вещества в или върху щепсела на захранването или
свързващия край на кабела, източника на електрозахранване или конектора
AC IN на гърба на конзолата. Ако щепселът или конекторът се замърсят,
почистете ги със суха кърпа, преди да ги свържете.
• Изключете AC захранващия кабел от електрическата мрежа, преди
да почиствате или премествате конзолата, или когато не възнамерявате
да я използвате за продължителен период от време. Когато изключвате, дръжте
AC захранващия кабел за щепсела и дърпайте директно навън от източника
на електрозахранване. Никога не дърпайте за кабела и не издърпвайте под ъгъл.

Никога не използвайте или модифицирайте конзолата
или аксесоарите.
Използвайте конзолата или аксесоарите в съответствие с инструкциите
в документацията на продукта. Не е предоставено удостоверяване за анализ
или модификация на конзолата или аксесоарите или за анализ и използване
на конфигурациите на схемите им. Неправомерната промяна на конзолата или
аксесоарите ще анулира гаранцията ви. Конзолата не включва компоненти, които
се обслужват от потребителя. Освен това съществува риск от излагане на лазерно
лъчение, както и от токов удар.

Мрежа

Почистване

• За свързване към мрежа е необходима връзка с интернет.
• Вие носите отговорност за таксите за интернет услуги. За подробности
се обръщайте към информацията, предоставена във вашия договор за
предоставяне на услуги или се свържете със своя доставчик на интернет услуги.
• Използвайте само Ethernet кабел, съвместим с мрежи 10BASE-T, 100BASE-TX или
1000BASE-T. Не използвайте кабел за стандартна жилищна телефонна линия или
кабели от типове, различни от посочените тук. Използването на грешен тип
захранващ кабел или кабел може да доведе до по-голям електрически ток от
необходимото през LAN порта, което може да доведе до натрупване на топлина,
пожар или неправилна работа.

От съображения за безопасност преди почистване на конзолата или свързване
на аксесоари, откачете AC захранващия кабел от източника на електрозахранване.

Функция за безжична мрежа
• Честотите, използвани от функцията за безжична мрежа на конзолата, са
диапазоните 2.4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). Диапазонът 2.4 GHz
на радиовълни се споделя от различни устройства. Тази конзола е проектиран
да свежда до минимум ефекта на другите устройства, които използват същия
диапазон. В някои случаи обаче е възможно смущенията от други устройства
да намалят скоростта на връзката, да скъсят обхвата на сигнала или
да предизвикат неочаквано прекратяване на връзката.
• Работата в диапазона 5150-5350 MHz е ограничена само за употреба на закрито.
• Когато използвате функцията за сканиране на конзолата, за да изберете точка
за достъп на безжична LAN, може да се покажат точки за достъп, които не са
предназначени за обществено ползване. Свързвайте се само с точка за достъп,
която сте упълномощени да използвате, или тази, която е достъпна чрез
обществена безжична локална мрежа или гореща точка.

Образуване на влага
Ако конзолата или дискът се пренесат директно от студено на топло място,
в обектива в конзолата или върху диска може да се кондензира влага. В този
случай конзолата може да не работи правилно. В този случай извадете диска
и изключете и издърпайте кабела на конзолата от щепсела. Не поставяйте отново
диск, докато влагата не се изпари (това може да отнеме няколко часа). Ако
конзолата все още не работи правилно, свържете се с подходящия екип
на PlayStation® за обслужване на клиенти, който можете да откриете
в гаранционната брошура.

Външни повърхности (пластмасов капак на конзолата и безжичния контролер)
• Забършете с мека и суха кърпа.
• За да предотвратите промяната на цвета и качеството на повърхността
на вашата конзола или периферни устройства, спазвайте посочените
по-долу указания.
–– Не пръскайте и не прилагайте инсектициди или летливи вещества,
включително разредител за боя, бензен или алкохол. Не забърсвайте
с химично третирана кърпа за почистване.
–– Не оставяйте или не съхранявайте контролера или слушалките отгоре
на конзолата си.
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Портове/конектори
Не използвайте портовете/конекторите на конзолата, ако са замърсени.
Те може да не провеждат правилно електричеството. Ако са замърсени,
избършете ги с мека и суха кърпа.

Дискове
Бележка относно съвместимостта
За някои мултимедии може да са налице регионални или териториални
ограничения и може да не работят с конзолата ви. Прегледайте опаковката
на съответната мултимедия за подробности.

Работа
Отпечатъци, прах, мръсотия или драскотини на диска могат да изкривят картината
или да намалят качеството на звука. Моля, обърнете внимание на посочената
по-долу информация.
• Не докосвайте повърхността на диска при работа с него.
• Не лепете хартия или тиксо върху дискове и не пишете върху тях.

Съхранение
• Не излагайте дисковете на високи температури, висока влажност или пряка
слънчева светлина.
• Когато дисковете няма да бъдат използвани за продължителен период от време,
съхранявайте ги в техните кутии. Подреждане на дискове без кутии един върху
друг или съхраняването им под ъгъл може да доведе до огъване.

Начин на почистване
• Почиствайте дисковете с мека кърпа, като леко изтривате от центъра навън.
• Не използвайте разтворители, почистващи препарати, антистатичен спрей
или други химикали, тъй като те могат да повредят дисковете.
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Спецификации
Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие. В зависимост
от използваната версия на софтуера, конзолата може да работи различно
от описаното в това ръководство.

Конзола PlayStation®5

Главен процесор

Памет
Съхранение
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*1 Част от свободното статичното дисково устройство се заделя за задачи, свързани
с администрирането на конзолата, поддръжка и допълнителни опции. В резултат
на това наличният свободен капацитет на статичното дисково устройство може
да варира.
*2 Не се гарантира използваемостта на всички свързани устройства.
*3 Използвайте предоставения HDMI кабел.

Безжичен контролер
Специализиран процесор с един чип
Процесор: x86-64-AMD Ryzen™ “Zen2”, 8 ядра/16 нишки
Процесор: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ с графика, базирана
на RDNA
GDDR6 16 ГБ
825 ГБ персонализиран

SSD*1

Оптично устройство
(само за четене)

BD-ROM (66 ГБ/100 ГБ) ~10xCAV
BD-ROM (25 ГБ/50 ГБ) ~8xCAV
BD-R/RE (25 ГБ/50 ГБ) ~8xCAV
DVD ~3.2xCLV

Лазер

Тип:	Полупроводник, непрекъснат
BD
дължина на вълната:395 – 415 nm
Захранване: макс. 1 mW
DVD
дължина на вълната:640 – 675 nm
Захранване: макс. 1 mW

Вход/ изход*2

Порт USB Type-A (Hi-Speed USB)
Порт USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Gbps) ×2
Порт USB Type-C® (SuperSpeed USB 10 Gbps)

Работа в мрежа

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® 5.1

AV извод

Порт HDMI™ OUT*3

Електрическа характеристика

220-240 V
50/60 Hz

1,65 A

Максимална
номинална мощност

350 W

Външни размери
(без издаващи се части)

Прибл. 390 × 104 × 260 мм
(ширина × височина × дължина)

Маса

Прибл. 4,5 кг

Работна температура

5 °C до 35 °C

Номинална входяща мощност

5V

Тип батерия

Вградена литиево-йонна батерия

Волтаж на батерията

3,65 V

Капацитет на батерията

1 560 mAh

Работна температура

5 °C до 35 °C

Маса

Прибл. 280 г

1 500 mA

Възпроизводими дискове
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ultra HD Blu-ray™ с формат на PlayStation®5*1
За Blu-ray™ се поддържа формат PlayStation®4*2
Ultra HD Blu-ray™
BD-ROM
BD-R
BD-RE *3
DVD-ROM
DVD+R/RW
DVD-R/RW
AVCHD

*1 Софтуер във формат на PlayStation®, софтуер в PlayStation®2 формат и софтуер
в PlayStation®3 формат не могат да бъдат възпроизвеждани от диск.
*2 Някои функции, налични на PS4™, може да липсват, когато се играят на PS5.
Може да се наложи да актуализирате своята конзола PS5 до най-актуалния софтуер
на системата. Изисква се връзка с интернет.
*3 Възпроизвеждането на дискове BD-RE, версия 1.0 не се поддържа.

Регионални кодове
В зависимост от диска може да се назначи регионален код въз основа
на географския регион, където дискът се разпространява. Конзолата може
да възпроизвежда дискове, маркирани със следните регионални кодове.
Диск

Регионални кодове

Blu-ray Disc™ (BD)

Авторски права и търговски марки
“ ”, “PlayStation”, “5”, “PS5”, “PS4”, “DUALSHOCK” и “PlayStation Shapes Logo”
са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Interactive
Entertainment Inc.
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“SONY” и “
” са регистрирани търговски марки или търговски марки
на Sony Corporation.
AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

DVD

Blu-ray™ в PlayStation®4 формат

Забележки
• DVD дискове, които не са финализирани, не могат да се възпроизвеждат.
• Не използвайте посочените по-долу дискове. Ако го направите, може
да повредите конзолата.
–– Дискове от 8 см
–– Дискове, които не са кръгли, като дискове под формата на карта, звезда
или сърце
–– Напукани или деформирани дискове или поправяни такива
–– Дискове с хартия или стикери върху тях
• DualDisc включва една страна, отговаряща на стандарта DVD, и друга само
с аудио. Страната само с аудио не може да се възпроизвежда на конзолата.
• Когато възпроизвеждате дискове със съдържание, което е било копирано
с цел измама, може да се издават ненормални звуци или съдържанието може
да не се възпроизвежда правилно.
• За непрекъснато възпроизвеждане на защитени с авторски права
BD е възможно да се наложи подновяването на ключа за криптиране
за AACS (Усъвършенствана система за достъп до съдържание). Ключът
за криптиране се подновява автоматично, ако конзолата е свързана с интернет.
• Възможно е някои дискове да не могат да се възпроизвеждат поради
драскотини, прах, качеството на записа или характеристиките
на записващото устройство.
• В някои редки случаи е възможно BD и DVD да не работят както трябва
при възпроизвеждане на конзолата. Това основно се дължи на различия
в производствения процес или шифрирането на софтуера.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by 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™”, “Blu-ray™” and “Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc
Association.
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.
USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers
Forum, Inc.
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
Всички други търговски марки са притежание на съответните им собственици.
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Кратко ръководство
Научи как да настроиш твоята конзола PS5 и как да използваш основните функции,
включени в краткото ръководство.

Ръководство за потребителя
Научете всички възможности на конзолата PS5. Научете как да конфигурирате
настройки и как да използвате всяка функция. За да прегледате User’s Guide
(Ръководството за потребителя), ви е необходима връзка с интернет. От началния
екран на вашата конзола PS5 отворете Settings (Настройки)
> User’s Guide, Health
and Safety, and Other Information (Ръководство за потребителя, безопасност
и здраве и друга информация) > User’s Guide (Ръководство за потребителя).

Уебсайт за поддръжка на клиенти
Намерете информация за онлайн поддръжка, като поетапно
отстраняване на неизправности и често задавани въпроси,
като отворите visiting playstation.com/help.
Информацията в това ръководство подлежи на промяна без предизвестие.
Използването на този продукт с търговска цел и отдаването му под
наем е забранено.
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