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ADVARSEL

Elektrisk stød

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

Laser

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

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..

Bevægelige ventilatorblade

Hold kropsdele væk fra ventilatorbladene.

Anfald forårsaget af lysstimulering (fotosensitiv epilepsi)

Hvis du har en epileptisk sygdom eller har oplevet anfald, bør du søge læge,  
før du bruger denne konsol. 
Nogle personer er følsomme over for blinkende eller flimrende lys eller geometriske 
former og mønstre, kan have en uopdaget epileptisk sygdom og kan opleve epileptiske 
anfald, når de spiller videospil eller ser videoindhold. 

AFBRYD STRAKS BRUGEN, og kontakt din læge, hvis du oplever nogen af følgende 
helbredsproblemer eller symptomer, når du bliver udsat for blinkende eller flimrende  
lys eller anden lysstimulation, mens du spiller videospil eller ser videoindhold: ømhed  
i øjne, ændret syn, migræne, muskelsammentrækninger, krampe eller andre ufrivillige 
bevægelser, blackout, bevidstløshed, forvirring eller desorientering.

Ud over ovenstående skal du STRAKS STOPPE BRUGEN AF KONSOLLEN, hvis  
du oplever nogen af følgende symptomer: hovedpine, svimmelhed, kvalme, 
træthed,eller lignende symptomer på transportsyge eller generel ubehag eller smerte i 
nogen kropsdel som f.eks. øjne, ører, hænder, arme og fødder under brug af konsollen. 
Hvis tilstanden fortsætter, skal du søge læge.

Radiobølger

Radiobølger kan påvirke elektronisk udstyr eller medicinske apparater  
(f.eks. pacemakere), hvilket kan medføre funktionsfejl og risiko for personskader.
• Hvis du bruger en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du kontakte  

din læge eller producenten af din medicinske enhed, før du bruger den trådløse 
netværksfunktion (Bluetooth® og trådløst LAN).

• Undlad at bruge den trådløse netværksfunktion på følgende steder:
 – Områder, hvor brug af trådløst netværk er forbudt, f.eks. på hospitaler. Overhold 
reglerne på behandlingsinstitutionen, når du bruger konsollen på områderne.

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

Magneter

Disse produkter har magneter, der kan forstyrre pacemakere, defibrillatorer og 
programmerbare shuntventiler eller andet medicinsk udstyr. Placer ikke disse produkter 
tæt på dette medicinske udstyr eller personer, der bruger dette medicinske udstyr. 
Spørg din læge til råds, før du bruger disse produkter, hvis du bruger noget af dette 
medicinske udstyr.

Brug af headsets eller hovedtelefoner

Det kan medføre permanent høretab, hvis headsets eller hovedtelefoner (medfølger 
ikke) bruges ved høj lydstyrke. Indstil lydstyrken til et passende niveau. Med tiden kan 
højere og højere lyd virke normalt, men den kan faktisk skade din hørelse. Hvis du 
oplever ringen for ørerne eller ubehag, eller hvis talelyd bliver dæmpet og utydelig,  
skal du stoppe med at lytte og få tjekket din hørelse. Jo højere lydstyrke, jo hurtigere  
kan din hørelse blive påvirket.

Håndtering af lithium-ion batterier

Håndter ikke beskadigede eller utætte lithium-ion batterier. Hvis der lækker væske fra 
det interne batteri, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge produktet og kontakte 
teknisk support for at få hjælp. Hvis væsken kommer på dit tøj, din hud eller i dine øjne, 
skal du straks skylle det berørte område med rent vand og kontakte din læge. 
Batterivæske kan forårsage blindhed. 



3

Overholdelse

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænseværdierne i RE-direktivet.  
Brug kun kabler, der enten a) følger med udstyret, b) er officielt PlayStation-tilbehør  
eller c) er kortere end 3 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, Belgien.

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 EUoverensstemmelseserklæringen.
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 > Systemsoftware > Konsoloplysninger.

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 

Bortskaffelse af produktet

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.

Systemsoftware
Når du bruger denne PlayStation®5-konsol, accepterer du systemsoftwarelicensaftalen 
for Sony Interactive Entertainment Inc. Gå til doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/  
for at få yderligere oplysninger.

Hvis du ikke kan opdatere via internettet, kan du også bruge en spildisk  
eller et USB-drev. Du kan få flere oplysninger ved at besøge URL-adressen  
til opdateringswebstedet.

Ved at opdatere systemsoftwaren til PS5™-konsollen kan du nyde godt af ekstra 
funktioner, forbedret brugervenlighed og forbedret sikkerhed. Opdater altid til den 
nyeste version.

DK
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Forholdsregler
Inden du bruger dette produkt, skal du læse denne brugervejledning omhyggeligt og 
gemme den til senere brug.Børns forældre og værger bør læse denne brugervejledning 
og sikre, at børnene følger alle sikkerhedsmæssige forholdsregler.

Sikkerhed

Dette produkt er designet med højeste sikkerhed for øje. Men enhver elektrisk  
enhed, som bruges forkert, har potentiale til at forårsage brand, elektrisk stød eller 
personskade. For at sikre at der ikke sker uheld ved drift og betjening, skal disse 
retningslinjer følges. Overhold alle advarsler, forholdsregler og instruktioner.  
Hvis du ikke er sikker på oplysningerne i denne brugervejledning, skal du kontakte  
den relevante PlayStation®-kundeservice, som findes i garantihæftet.

Brug af strømledningen
• Undersøg jævnligt strømledningen, og se, om det er beskadiget, eller om der  

er meget støv ved strømstikket eller strømforsyningen.
• Stop brugen, træk strømledningen ud af strømforsyningen, og frakobl straks 

eventuelle andre kabler, hvis enheden fungerer unormalt, afgiver usædvanlige  
lyde eller lugte eller bliver for varm at røre ved.

• Tilslut og brug konsollen et sted, hvor der er nem adgang til stikkontakten,  
hvis du af en eller anden grund skal frakoble konsollen.

Brug af den trådløse controllers vibration
• Hvis den trådløse controller står på en flad overflade, kan vibrationen fra den trådløse 

controller under gameplayet få den til at falde ned, hvilket kan medføre personskade 
eller funktionsfejl.

• Brug ikke vibrations- eller aftrækkereffektfunktion, hvis du har en lidelse eller en skade 
i knogler, led eller muskler i dine hænder eller arme. Hvis du har en lidelse eller en 
skade, må du ikke afspille titler med disse funktioner ved hjælp af controlleren, 
medmindre du har indstillet disse funktioner til “slukket”. Du kan aktivere eller 
deaktivere funktionerne ved at vælge Indstillinger  > Tilbehør på hjemmeskærmen. 

Brug af dækslet
• Brug ikke konsollen uden dækslet. Det kan forårsage brand, elektrisk stød eller 

funktionsfejl.

Små børn kan komme til skade
• Hold produktet uden for små børns rækkevidde. Små børn kan sluge små dele  

eller vikle kabler rundt om sig selv, hvilket kan forårsage personskade, ulykker  
eller funktionsfejl.

Lydstyrkeniveau
• Sådan beskytter du din hørelse: Begræns den tid, du bruger headset eller 

hovedtelefoner ved høj lydstyrke.
• Undgå at skrue op for lyden for at overdøve støjende omgivelser.
• Skru ned for lyden, hvis du ikke kan høre folk tale tæt på dig.

Brug og håndtering af konsollen

Placering af konsollen
• Konsollen skal installeres og betjenes med en minimumsafstand  

på 20 cm fra din krop.
• Brug ikke konsollen i et lukket skab eller på andre steder, hvor der kan opbygges 

varme. Dette kan medføre, at konsollen overophedes og kan forårsage brand, 
personskade eller funktionsfejl.

• Hvis konsollen bliver for varm, vises der en meddelelse på skærmen. I dette tilfælde 
skal du slukke for konsollen og vente, indtil den er kølet af. Fortsat brug kan  
medføre beskadigelse eller funktionsfejl. Når konsollen er kølet af, skal den flyttes  
til et sted med god ventilation, som ikke udsættes for høje temperaturer, før den  
tages i brug igen.

• Konsollen, tilbehøret eller batteriet må ikke udsættes for høje temperaturer,  
høj luftfugtighed eller direkte sollys under brug, transport og opbevaring.

Godt oplyst sted
• Brug den på et godt oplyst sted med sikker afstand til TV-skærmen.

Pauser
• Undgå længerevarende brug af konsollen. Tag en pause på 15 minutter for  

hver times spil.
• Undlad at spille, hvis du er træt eller har behov for søvn.
• Stop øjeblikkeligt med at bruge konsollen, hvis du begynder at føle træthed, eller hvis 

du oplever ubehag eller smerte i dine hænder eller arme, når du betjener den trådløse 
controller. Hvis du bliver ved med at føle dig dårlig, skal du kontakte din læge.

• Hvis du oplever nogen af følgende helbredsmæssige problemer, skal du straks ophøre 
med at bruge konsollen. Hvis symptomerne fortsætter, skal du kontakte din læge.

 – Svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om køresyge
 – Ubehag eller smerter i en del af kroppen, f.eks. øjne, ører, hænder eller arme

Væske, støv, røg og damp
• Rør ikke ved produktet i tordenvejr.
• Brug ikke produktet i nærheden af vand.
• Sørg for, at der ikke trænger væske, små partikler eller andre fremmedlegemer  

ind i produktet.
• Udsæt ikke produktet for støv, røg eller damp. Undlad desuden at placere konsollen 

på et sted, der udsættes for store mængder støv eller cigaretrøg. Ophobning  
af støv eller cigaretrøg på de indvendige komponenter (f.eks. linsen) kan medføre,  
at konsollen ikke fungerer korrekt.

Brug af standeren
• Brug den medfølgende stander til at konfigurere konsollen som anvist. Hvis du ikke 

bruger standeren, og konfigurerer konsollen på andre måder end anvist, er der risiko 
for personskade, beskadigelse eller funktionsfejl. Se Hurtig startguide for at få 
instruktioner til, hvordan du fastgør standeren.
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Placering og håndtering
• Vær forsigtig, når du bærer konsollen. Hvis du ikke har godt fat, kan du tabe konsollen, 

hvilket kan forårsage potentiel materielskade eller personskade. Bær ikke konsollen 
ved kun at tage fat i dækslet. Når du fastgør standeren til konsollen, skal du holde 
konsollen sikkert og ikke kun i dækslet.

• Du må ikke flytte eller ændre konsollens position med en disk isat. Vibrationerne kan 
resultere i ridser på skiven eller konsollen.

• Flyt ikke konsollen, og juster ikke dens position, når strømindikatoren lyser eller blinker. 
Dette kan medføre tab eller ødelæggelse af data eller beskadigelse af konsollen.

• Undlad at stå på eller anbringe genstande på konsollen, og stabl ikke konsollen med 
andre enheder.

• Anbring ikke konsollen og det tilsluttede tilbehør på gulvet eller et sted, hvor nogen 
kan snuble eller falde over dem.

• Rør ikke ved konsollens eller tilbehørets stik.

Slukning
• Sluk ikke konsollen, mens data gemmes på eller indlæses fra SSD eller USB-drev.
• Fjern ikke strømledningen fra strømforsyningen, før strømindikatoren er slukket. Hvis 

du frakobler strømledningen, mens strømindikatoren lyser eller blinker, kan du miste 
eller beskadige data og beskadige konsollen.

Forbrændinger ved lave temperaturer
• Undlad kropskontakt med konsollen eller luft fra ventilationsåbningerne i længere  

tid under brug. Længerevarende kontakt under disse forhold kan forårsage 
lavtemperaturforbrændinger.

Statisk stød
• Ved brug af headset eller hovedtelefoner 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.

Sikker brug for børn
• Forældre opfordres til at overvåge børn i onlineaktiviteter for at sikre sikker og ansvarlig 

brug af internettet. Gå til playstation.com/parents for at få yderligere oplysninger.

Ventilationsåbninger

Undlad at blokere ventilationsåbningerne. For at opretholde en god ventilation skal  
du følge nedenstående retningslinjer:
• Placer konsollen mindst 10 cm fra en vægoverflade.
• Placer den ikke på et tæppe med lange fibre.
• Placer den ikke på et snævert eller indelukket sted.
• Dæk den ikke med en klud.
• Undgå, at der ophobes støv i ventilationsåbningerne.

Opbevaringsforhold

Placering af konsollen, strømledningen, batteriet eller tilbehøret under drift, transport  
og opbevaring på følgende steder kan forårsage brand, elektrisk stød, personskade, 
beskadigelse eller funktionsfejl. 

• Et område, der er udsat for røg, damp eller meget støv.
• Et område, der er udsat for direkte sollys med høj luftfugtighed, eller andre områder, 

der er udsat for høje temperaturer, f.eks. i nærheden af varmeudstyr eller et område, 
hvor der kan dannes varme.

• En overflade, der er ustabil, vippet eller udsat for vibrationer.

Brug af trådløs controller

Indbygget batteri
• Advarsel – brug af det indbyggede batteri:

 – Den trådløse controller indeholder et genopladeligt lithium-ion batteri.
 – Før du bruger den trådløse controller, 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 den trådløse controller ikke  
er i brug.

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

Bevægelsessensor
• Når du bruger bevægelsessensorfunktionen på den trådløse controller, skal du være 

opmærksom på følgende. Hvis controlleren rammer en person eller en genstand, kan 
det medføre personskade eller beskadigelse.

 – Før du bruger bevægelsessensorfunktionen, skal du sikre dig, at du har plads nok  
til at bevæge dig rundt.

 – Hold et fast greb om den trådløse controller for at undgå, at du taber grebet  
om den, så den kan forårsage skader på genstande eller personer.

 – Hvis du bruger en trådløs controller, der er sluttet til PS5-konsollen med et 
USB-kabel, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig plads til kablet, så kablet ikke 
rammer en person eller genstand.

Kompatibilitet
• Controllere, der er beregnet til brug med PlayStation®-, PlayStation®2- og PlayStation®3-

konsoller, f.eks. de analoge controllere (DUALSHOCK® og DUALSHOCK®2) og den 
trådløse DUALSHOCK®3-controller, er ikke kompatible med PS5-konsollen. Den trådløse 
DUALSHOCK®4-controller er kompatibel med software i PlayStation®4-format  
på PS5-konsollen, men ikke med software i PS5-format på PS5-konsollen.

Lysstribe
• Undgå at stirre på lysstriben på controlleren, når den blinker. Hvis du oplever nogen 

form for ubehag eller smerter noget sted i din krop som følge af lysstimulering, skal 
du straks afbryde brugen.

Opladning
• Opladning skal foregå i et miljø med et temperaturinterval mellem 10 °C og 30 °C. 

Opladning fungerer muligvis ikke så effektivt, når det udføres i andre miljøer.

DK
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• Når den trådløse controller ikke bruges i en længere periode, anbefales det,  
at du oplader den helt mindst én gang om året for at vedligeholde  
batteriets funktionalitet.

Begrænset levetid
• Batteriet har en begrænset levetid. Batteriets varighed vil gradvis blive kortere med 

tiden. Batteriets levetid varierer også afhængigt af opbevaringsmetode, anvendelse, 
omgivelser og andre faktorer.

Brug af strømledning

• Kontroller regelmæssigt strømledningen for at sikre sikker drift. Hvis den er 
beskadiget, skal du stoppe brugen med det samme og kontakte den relevante 
PlayStation®-kundeservice, som kan findes i garantihæftet.

• Brug ikke en anden strømledning end den medfølgende. Strømledningen er kun 
beregnet til brug sammen med denne konsol og må ikke bruges sammen med andre 
elektriske enheder.

• Undlad at berøre stikket på strømledningen med våde hænder.
• Beskyt strømledningen, så den ikke bliver trådt på eller klemt, især ved stik, 

udvidelsesstik og på det sted, hvor ledningen kommer ud af konsollen.
• Anbring ikke tunge genstande på ledningen.
• Placer ikke strømledningen i nærheden af udstyr til opvarmning, og udsæt ikke 

ledningen for varme.
• Undlad at slutte strømledningen til en spændingsboks eller en vekselretter. Hvis  

du forbinder strømledningen til en omformer til oversøiske rejser eller en vekselretter 
til biler, kan der opbygge sig varme i konsollen, hvilket kan føre til forbrændinger  
eller funktionsfejl.

• Lad ikke støv eller fremmedlegemer ophobe sig omkring AC IN-stikket. Før du tilslutter 
eller sætter strømledningen i, skal du kontrollere, at der ikke er støv eller 
fremmedlegemer i eller på strømstikket eller i tilslutningsenden på ledningen, 
strømforsyningen eller AC IN-stikket på konsollens bagside. Hvis stikket bliver snavset, 
skal du rengøre det med en tør klud, inden det tilsluttes.

• Frakobl strømledningen fra strømforsyningen inden rengøring eller flytning af 
konsollen, eller hvis du planlægger ikke at bruge konsollen i en længere periode.  
Tag fat i strømledningen ved stikket, og træk den lige ud af strømforsyningen,  
når du frakobler den. Træk aldrig i ledningen, og træk den ikke ud i en skrå vinkel.

Du må aldrig adskille eller ændre på konsollen eller tilbehøret

Brug konsollen og tilbehøret i henhold til instruktionerne i produktdokumentationen. 
Der gives ingen autorisation til analyse eller ændring af konsollen eller tilbehøret eller 
analyse og brug af dets kredsløbskonfiguration.Uautoriseret ændring af konsollen eller 
tilbehøret vil gøre garantien ugyldig. Der er ingen komponenter inden i denne konsol, 
som kan repareres af brugeren. Derudover er der risiko for eksponering for laserstråling 
samt for elektrisk stød.

Netværk

• Der kræves en internetforbindelse for at oprette forbindelse til et netværk.
• Du er ansvarlig for betaling af internetgebyrer. For at få mere information kan du læse 

detaljerne i din servicekontrakt eller kontakte din internetudbyder.
• Brug kun et Ethernet-kabel, der er kompatibelt med 10BASE-T-, 100BASE-TX- eller 

1000BASE-T-netværk. Brug ikke en ledning til en standardtelefonlinje eller kabler af 
andre typer end dem, der er nævnt her. Brug af forkert type ledning eller kabel kan 
medføre, at der bliver ført mere elektrisk strøm end nødvendigt gennem LAN-porten, 
hvilket kan medføre varmeopbygning, brand eller funktionsfejl.

Trådløs netværksfunktion

• De frekvenser, der bruges af konsollens trådløse netværksfunktion, er 
frekvensområderne 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). 2,4 GHz-området  
af radiobølger deles af forskellige enheder. Denne konsol er blevet designet til at 
minimere påvirkningen fra andre enheder, der bruger samme frekvensområde. Men  
i nogle tilfælde kan forstyrrelser fra andre enheder reducere forbindelseshastigheden, 
svække signalrækkevidden eller afbryde forbindelsen uventet.

• Anvendelse i 5150-5350 MHz-båndet må kun ske indendørs.
• Når du bruger konsollens scanningsfunktion til at vælge et trådløst LAN-

adgangspunkt, kan der vises adgangspunkter, som ikke er beregnet til offentlig  
brug. Opret kun forbindelse til et adgangspunkt, som du har tilladelse til at bruge,  
eller et adgangspunkt, der er tilgængeligt via et offentligt trådløst LAN eller en 
hotspot-tjeneste.

Fugt fra kondens

Hvis konsollen eller disken føres direkte fra et koldt sted til et varmt sted, kan der 
kondensere fugt på linsen inde i konsollen eller på disken. Hvis det sker, vil konsollen 
muligvis ikke virke korrekt. I dette tilfælde skal du fjerne disken, slukke og tage stikket  
ud af konsollen. Undlad at sætte disken tilbage, indtil fugten er fordampet (det kan tage 
flere timer). Hvis konsollen stadig ikke fungerer korrekt, skal du kontakte den relevante 
PlayStation®-kundeservice, som du kan finde i garantihæftet.

Rengøring

Af sikkerhedsgrunde skal du frakoble strømledningen fra strømforsyningen, inden  
du rengør konsollen eller det tilsluttede tilbehør.

Udvendige overflader (plastdæksel på konsollen og den trådløse controller)
• Tør af med en blød, tør klud.
• Følg nedenstående retningslinjer for at forhindre, at overfladen på din konsol eller 

eksterne enheder skifter farve og kvalitet.
 – Sprøjt ikke med eller påfør insektmidler eller flydende stoffer, herunder fortynder, 
benzin eller alkohol. Undlad at tørre med en kemisk behandlet klud.

 – Du må ikke hvile eller opbevare din controller eller dit headset oven på konsollen.
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Porte/stik
Brug ikke porte/stik på konsollen, hvis de er snavsede. De vil muligvis ikke overføre 
elektricitet korrekt. Tør dem af med en tør klud, hvis de er beskidte.

Diske

Bemærkning om kompatibilitet
Nogle medier kan have regionale eller territoriale begrænsninger og fungerer muligvis 
ikke sammen med din konsol. Se medieemballage for at få flere oplysninger.

Håndtering
Fingeraftryk, støv, snavs eller ridser på disken kan forvrænge billedet eller forringe 
lydkvaliteten. Bemærk følgende:
• Rør ikke ved diskens overflade, når du håndterer en disk.
• Klæb ikke papir eller tape på diske, og skriv ikke på diske.

Opbevaring
• Diske må ikke udsættes for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
• Hvis diske ikke skal bruges i længere tid, skal de opbevares i deres æsker. Stabling af 

diske, der ikke er i en æske, eller opbevaring af dem i en vinkel kan få dem til at bøje.

Rengøringsmetode
• Rengør diskene med en blød klud, og tør dem let af fra midten og udad.
• Brug ikke opløsningsmidler, pladerens, antistatisk spray eller andre kemikalier, da disse 

kan beskadige diskene.

Specifikationer
Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Afhængigt af den anvendte 
softwareversion kan konsollen fungere anderledes end beskrevet i denne vejledning.

PlayStation®5-konsol

Hovedprocessor

Tilpasset processor med enkelt chip 
CPU: x86-64-AMD Ryzen™ “Zen2”, 8 kerner/16 tråde
GPU:  10 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-baseret grafik 

motor

Hukommelse GDDR6 16 GB

Opbevaring 825 GB Custom SSD*1

Optisk drev (skrivebeskyttet)

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

Laser

Type:  Halvleder, kontinuerlig
BD- bølgelængde: 395-415 nm
 Effekt: Maks. 1 mW
DVD-bølgelængde: 640-675 nm
 Effekt: Maks. 1 mW

Input/output*2
USB Type-A-port (Hi-Speed USB)
USB Type-A-port (SuperSpeed USB 10 Gbps) × 2
USB Type-C®-port (SuperSpeed USB 10 Gbps) 

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

AV-output HDMI™ OUT-port*3

EL-oplysninger
220-240 V  1,65 A
50/60 Hz

Maksimal anført effekt 350 W

Ydre dimensioner
(eksklusiv udstående dele)

Ca. 390 × 104 × 260 mm (bredde × højde × dybde)

Vægt Ca. 4,5 kg

Driftstemperatur 5 °C til 35 °C

*1 En del af SSD-diskens kapacitet er reserveret til brug i forbindelse med konsoladministration, 
vedligeholdelse og yderligere funktioner. Derfor kan den tilgængelige SSD-kapacitet variere.

*2 Det kan ikke garanteres, at alle tilsluttede enheder kan benyttes.
*3 Brug det medfølgende HDMI-kabel.

DK
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Trådløs controller

Indgangseffekt 5 V  1 500 mA

Batteritype Indbygget lithium-ion batteri

Batterispænding 3,65 V 

Batterikapacitet 1 560 mAh

Driftstemperatur 5 °C til 35 °C

Vægt Ca. 280 g

Diske, der kan afspilles

• PlayStation®5-format Ultra HD Blu-ray™ *1

• Understøttet PlayStation®4-format Blu-ray™ *2 

• Ultra HD Blu-ray™
• BD-ROM
• BD-R
• BD-RE *3

• DVD-ROM
• DVD+R/RW
• DVD-R/RW
• AVCHD
* 1  Software i PlayStation®-format, software i PlayStation®2-format og software  

i PlayStation®3-format kan ikke afspilles fra en disk.
*2   Nogle funktioner, der er tilgængelige på PS4™, er muligvis ikke tilgængelige, når der spilles 

på PS5. Systemsoftwaren på din PS5 skal muligvis opdateres til den nyeste version. Kræver 
internetforbindelse.

*3  Afspilning af BD-RE ver. 1.0-diske understøttes ikke.

Områdekoder
Afhængigt af disken kan der tildeles en områdekode, der er baseret på det geografiske 
område, hvor disken distribueres. Konsollen kan afspille diske, der er markeret med 
følgende områdekoder.

Disk Områdekode

Blu-ray Disc™ (BD)

DVD   

PlayStation®4-format Blu-ray™   
Bemærkninger
• DVD-diske, der ikke er afsluttet, kan ikke afspilles.
• Brug ikke følgende diske. Hvis du gør det, kan konsollen blive beskadiget.

 – 8 cm-diske
 – Ikke-cirkulære diske såsom diske formede som kort, stjerner eller hjerter
 – Diske, der er revnet eller deforme, eller diske, der er blevet repareret
 – Diske med papir eller klistermærker på dem

• 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 konsollen.

• Når du afspiller diske med indhold, der er blevet kopieret ulovligt, kan der forekomme 
unormale lyde, eller indholdet afspilles muligvis ikke korrekt.

• Fortsat afspilning af copyrightbeskyttede BD’er kræver muligvis fornyelse af 
krypteringsnøglen for AACS (Advanced Access Content System). Krypteringsnøglen 
fornys automatisk, hvis konsollen har forbindelse til internettet.

• Nogle diske kan muligvis ikke afspilles som følge af ridser, støv, kvaliteten  
på optagelsen eller optagelsesenhedens særpræg.

• I sjældne tilfælde vil BD’er og DVD’er ikke fungere korrekt ved afspilning på  
konsollen. Dette skyldes hovedsagligt variationer i fremstillingsprocessen eller  
kodning af softwaren.
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Copyright og varemærker
“ ”, “PlayStation”, “5”, “PS5”, “PS4”, “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, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

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.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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Hurtig startguide
Lær, hvordan du konfigurerer din PS5-konsol, og hvordan du bruger de grundlæggende 
funktioner i den medfølgende Hurtig startguide.

Brugervejledning
Få flere oplysninger om alt det, din PS5-konsol kan. Lær, hvordan du konfigurerer 
indstillinger, og hvordan du bruger hver funktion. For at se brugervejledningen skal du 
have en internetforbindelse.Fra PS5-konsollens hjemmeskærm skal du gå til Indstillinger 

 > Brugervejledning, helbreds- og sikkerhedsoplysninger og andre oplysninger > 
Brugervejledning.

Websted for kundesupport
Find oplysninger om onlinesupport, f.eks. trinvis fejlfinding og ofte stillede 
spørgsmål, på playstation.com/help.

Oplysningerne i denne vejledning kan blive ændret uden varsel.

Kommerciel brug eller leje af dette produkt er forbudt.


