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VAROITUS

Sähköisku

Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee 
antaa valtuutetun ammattimiehen hoidettavaksi.

Liikkuvat puhaltimen lavat

Pidä kehonosat etäällä tuulettimen lavoista. 

Valoärsykkeiden aiheuttamat kohtaukset (valoherkkä epilepsia)

Jos kärsit epilepsiasta tai sinulla on ollut kohtauksia, ota yhteys lääkäriin ennen tämän 
konsolin käyttämistä.
Jotkut ihmiset ovat herkkiä välkkyville valoille tai geometrisille muodoille ja kuvioille, tai 
heillä saattaa olla piilevä epilepsia. He voivat saada epilepsiakohtauksia pelatessaan pelejä 
tai katsoessaan videoita.

LOPETA LAITTEEN KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI ja ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee 
seuraavia terveysongelmia tai oireita altistuessasi välkkyville valoille tai muille 
valoärsykkeille pelejä pelatessasi tai videoita katsellessasi: silmäsärky, näköhäiriöt, 
migreeni, lihasten nykiminen, kouristus tai muu tahaton liike, tajunnan menetys, sekavuus 
tai ajan- ja paikantajun menetys.

LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI, jos yllä mainitun lisäksi havaitset pelaamisen 
aikana seuraavia oireita: päänsärky, huimaus, pahoinvointi, väsymys, liikepahoinvointi, 
epämukava tunne tai kipu muissa kehonosissa, kuten silmissä, korvissa, käsissä, 
käsivarsissa ja jaloissa. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lääkäriin.

Radioaallot

Radioaallot voivat vaikuttaa sähkölaitteisiin tai lääkinnällisiin laitteisiin (esimerkiksi 
sydämentahdistimiin), mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vammoja.

• Jos käytät sydämentahdistinta tai jotain muuta lääketieteellistä laitetta, keskustele 
lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa ennen langattoman 
verkkoyhteyden (Bluetooth® ja langaton lähiverkko) käyttämistä.

• Älä käytä langatonta verkkoyhteyttä seuraavissa paikoissa:
 – Alueilla, joilla langattoman verkon käyttö on kielletty, kuten sairaaloissa. Jos konsolia 
käytetään terveydenhoitolaitoksen tiloissa, on laitoksen määräyksiä noudatettava.

 – Palovaroittimien, automaattisten ovien ja muiden automaattisten laitteiden 
läheisyydessä.

Magneetit

Näissä tuotteissa on magneetteja, jotka voivat häiritä sydämentahdistimien, 
defibrillaattoreiden ja ohjelmoitavien läppien tai muiden lääkinnällisten laitteiden 
toimintaa. Älä aseta näitä tuotteita tällaisten lääkinnällisten laitteiden lähelle tai tällaisia 
laitteita käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät kuvattuja lääkinnällisiä laitteita, ota 
yhteys lääkäriin ennen näiden tuotteiden käyttöä.

Kuulokkeiden käyttö

Jos kuulokkeita (ei sisälly toimitukseen) käytetään liian suurella äänenvoimakkuudella, 
seurauksena voi olla pysyviä kuulovaurioita. Valitse turvallinen äänenvoimakkuuden taso. 
Ajan myötä liian suurikin äänenvoimakkuus voi tuntua normaalilta, vaikka äänet 
vahingoittaisivat kuuloa. Jos korvasi alkavat soida, tunnet kipua korvissasi tai et kuule 
muiden puhetta kunnolla, hakeudu kuulontutkimukseen. Mitä suuremmaksi säädät 
äänenvoimakkuuden, sitä suurempi on kuulovaurioiden riski.

Litiumioniakkujen käsittely

Älä käsittele vaurioituneita tai vuotavia litiumioniakkuja. Jos akusta vuotaa nestettä, lopeta 
tuotteen käyttäminen välittömästi ja ota yhteyttä tekniseen tukeen. Mikäli nestettä joutuu 
vaatteillesi, ihollesi tai silmiisi, huuhtele kyseinen kohta heti puhtaalla vedellä ja ota 
yhteyttä lääkäriin. Akun sisältämä neste saattaa aiheuttaa sokeutumisen.
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Vaatimustenmukaisuus

Tämä laite on testattu ja todettu RE-direktiivissä asetettujen rajojen mukaiseksi.
Käytä ainoastaan kaapeleita, jotka ovat a) laitteen mukana tulleita, b) virallisia  
PlayStation-lisävarusteita tai c) alle 3 metrin mittaisia.

Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony Interactive Entertainment Inc.,  
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Tuotteen maahantuonnista Eurooppaan ja jakelusta vastaa Sony Interactive Entertainment 
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Vaatimustenmukaisuusvakuutusten antamisesta ja säilyttämisestä vastaa Sony Belgium, 
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Ilmoitus yhdenmukaisuudesta radio- ja telepäätelaitteita koskevan 
RE-direktiivin kanssa

Sony Interactive Entertainment Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 
2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja direktiivin sitä koskevien muiden ehtojen mukainen. 
Lisätietoja saa osoitteesta: http://www.compliance.sony.de/

Tämä radiolaite on tarkoitettu käytettäväksi EU-vaatimustenmu kaisuusvakuutuksessa 
mainittujen hyväksyttyjen ohjelmistoversioiden kanssa. Tähän radiolaitteeseen asennetun 
ohjelmiston on vahvistettu noudattavan direktiivin 2014/53/EU oleellisia vaatimuksia. 
Ohjelmistoversion tiedot löytyvät kohdasta Asetukset > Järjestelmä > Käyttöjärjestelmä 
> Konsolin tiedot.

Langattoman yhteyden taajuusalue ja enimmäisteho:
– Bluetooth® 2,4 GHz: alle 10 mW
– WLAN 2,4 GHz: alle 100 mW
– WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: alle 100 mW, W58: alle 25 mW
Tämä radiolaitteisto on arvioitu luokan 1 vastaanottimeksi
säädöksen EN 300 440 V2.1.1 mukaisesti.

Tuotteen ecodesign

Lue tietoja asetuksen (EU) 801/2013 ecodesign-vaatimuksiin liittyvästä resurssi-  
ja energiatehokkuudesta sekä Euroopan unionin itsesääntelyaloitteesta, jolla pyritään 
parantamaan pelikonsolien energiatehokkuutta (mainitaan Euroopan komission 
kertomuksessa COM(2015) 178 final), seuraavasta osoitteesta:  
playstation.com/Ecodesign

Tuotteen hävittäminen

Jompikumpi näistä symboleista sähkölaitteessa, akussa tai niiden pakkauksissa ilmaisee, 
että kyseistä sähkölaitetta tai akkua ei saa hävittää normaalina talousjätteenä EU-alueella, 
Turkissa tai muissa maissa, joissa on jätteen lajittelujärjestelmiä käytössä. Varmista oikea 
käytöstäpoistotapa viemällä tuotteet hävitettäväksi viralliseen jätteenkeräyslaitokseen 
paikallisten lakien tai vaatimusten mukaisesti. Jätteeksi tarkoitetut sähkötuotteet ja akut  
voi myös hävittää maksutta jälleenmyyjien kautta, kun hankit uuden vastaavan tuotteen. 
Lisäksi suuret jälleenmyyjät voivat EU-maissa ottaa maksutta vastaan pieniä määriä 
hävitettäviä sähkötuotteita. Kysy paikalliselta jälleenmyyjältäsi, tarjoavatko he tällaista 
palvelua hävitettävälle tuotteellesi. Näin autat säästämään luonnon resursseja  
ja parantamaan sähkölaitteiden jätekäsittelyyn ja hävitykseen liittyvää luonnonsuojelun 
tasoa.

Akuissa voi olla tämän symbolin lisäksi kemiallisia symboleja. Akussa on lyijyn (Pb) 
kemiallinen merkki, jos se sisältää yli 0,004 % lyijyä.

Tässä tuotteessa on kiinteä akku turvallisuuden, toimintatehon tai tietojen eheyden 
varmistamisen takia. Akun ei pitäisi edellyttää vaihtoa tuotteen käyttöiän aikana, ja se 
tulee poistattaa vain pätevällä huoltohenkilöllä. Jotta akku käsitellään oikeanlaisena 
jätteenä, hävitä tämä tuote sähköromuna.

Käyttöjärjestelmä
Käyttämällä tätä PlayStation®5-konsolia hyväksyt Sony Interactive Entertainment IInc:n 
käyttöjärjestelmän lisenssisopimuksen. Saat lisätietoja täältä:  
doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Jos et voit päivittää internetin kautta, voit käyttää USB-tallennuslaitetta.  
Lisätietoja saat päivityssivustolta.

Kun päivität PS5™-konsolin käyttöjärjestelmän, saat käyttöösi uusia ja kehitettyjä 
ominaisuuksia ja parannat järjestelmän tietoturvaa. Päivitä aina uusimpaan versioon.
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Varotoimet
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä, ja säästä ne myöhempää 
tarvetta varten. Lasten vanhempien ja huoltajien on luettava tämä opas ja varmistettava, 
että lapset noudattavat kaikkia turvaohjeita.

Turvallisuus

Tämän tuotteen suunnittelussa on erityisesti huomioitu turvallisuus. Sähkölaitteiden 
väärinkäytöstä voi kuitenkin aiheutua tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko. Voit ehkäistä 
käyttöön liittyviä tapaturmia noudattamalla näitä ohjeita. Ota huomioon kaikki varoitukset, 
varotoimet ja ohjeet. Jos et ole varma jostain tässä oppaassa olevista tiedoista, ota yhteys 
PlayStation®-asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat takuukirjasessa.

Virtajohdon käyttö
• Tarkista säännöllisesti virtajohdon kunto sekä pistokkeen ja virtalähteen ympäristö 

kerääntyneen pölyn varalta.
• Lopeta käyttö välittömästi, irrota virtajohto virtalähteestä ja irrota myös muut kaapelit, 

jos laite alkaa toimia tavallisesta poikkeavalla tavalla, päästää outoja ääniä tai hajuja tai 
muuttuu polttavan kuumaksi.

• Pistorasian on oltava helposti ulottuvilla konsolin liittämisen ja käytön aikana siltä 
varalta, että konsoli on jostain syystä irrotettava.

Langattoman ohjaimen värinätoiminnon käyttö
• Jos langaton ohjain on asetettu tasaiselle alustalle, langattoman ohjaimen  

värinä pelin aikana voi aiheuttaa ohjaimen putoamisen ja siten loukkaantumisen  
tai toimintahäiriön.

• Älä käytä värinätoimintoa tai liipaisintehostetoimintoa, jos kärsit mistään käden tai 
käsivarren luu-, nivel- tai lihassairaudesta tai -vammasta. Jos sinulla on jokin sairaus  
tai vamma, älä pelaa näitä toimintoja käyttäviä pelejä ohjaimella, ellet ole ottanut 
toimintoja pois päältä. Voit laittaa toiminnot päälle tai ottaa ne pois päältä valitsemalla 
aloitusnäytössä Asetukset  > Lisälaitteet.

Kannen käyttö
• Älä käytä konsolia ilman kantta. Muutoin saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku  

tai toimintahäiriö.

Pienten lasten vammat
• Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet lapset saattavat niellä  

pienikokoisia osia tai sotkeutua kaapeleihin, mistä voi olla seurauksena 
loukkaantuminen, onnettomuus tai laitevika.

Äänenvoimakkuuden taso
• Näin suojelet kuuloasi: Rajoita aikaa, jolloin käytät kuulokkeita suurella 

äänenvoimakkuudella.
• Vältä äänenvoimakkuuden säätämistä suureksi, vaikka ympäristö olisi meluisa.
• Säädä äänenvoimakkuus pienemmäksi, jos et kuule ympärilläsi olevien  

ihmisten puhetta.

Konsolin käyttö ja käsittely

Konsolin sijainti
• Konsoli on pidettävä asennuksen ja käytön aikana vähintään 20 cm:n etäisyydellä 

vartalosta.
• Älä käytä konsolia suljetussa tilassa tai tilassa, josta lämpö ei pääse poistumaan. Muuten 

konsoli voi ylikuumentua, mistä voi seurata tulipalo, vammoja tai toimintahäiriöitä.
• Jos konsoli kuumenee liikaa, näyttöön tulee ilmoitus. Sammuta siinä tapauksessa konsoli 

ja odota, kunnes se jäähtyy. Käytön jatkaminen voi johtaa vaurioon tai toimintahäiriöön. 
Kun konsoli on jäähtynyt, siirrä se hyvin tuuletettuun ja viileään paikkaan ennen kuin 
jatkat sen käyttöä.

• Älä altista konsolia, lisälaitteita tai akkua korkealle lämpötilalle tai kosteudelle tai jätä sitä 
suoraan auringonvaloon käytön, kuljetuksen tai säilytyksen aikana.

Hyvin valaistu alue
• Käytä sitä hyvin valaistussa paikassa ja pysy turvallisella etäisyydellä televisioruudusta.

Käyttötauot
• Vältä konsolin pitkittynyttä käyttöä. Pidä 15 minuutin tauko jokaisen pelatun  

tunnin aikana.
• Vältä pelaamista, kun olet väsynyt tai kärsit univajeesta.
• Lopeta konsolin käyttäminen välittömästi, jos alat tuntea olosi väsyneeksi tai tunnet 

käsissäsi tai käsivarsissasi epämiellyttävän tunteen tai kipua käyttäessäsi langatonta 
ohjainta. Mikäli oireet eivät häviä, ota yhteyttä lääkäriin.

• Lopeta konsolin käyttö välittömästi, jos sinulla on seuraavia terveysongelmia. Jos oireet 
jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.

 – Huimaus, pahoinvointi, väsymys tai matkapahoinvointia muistuttavat oireet
 – Epämiellyttävä olo tai kipu jossakin kehonosassa, kuten silmissä, korvissa,  
käsissä tai käsivarsissa

Neste, pöly, savu ja höyry
• Älä kosketa tuotetta ukonilmalla.
• Älä käytä tuotetta veden lähellä.
• Varo päästämästä nestettä, pikkuosia tai muita vieraita esineitä tuotteeseen.
• Älä altista tuotetta pölylle, savulle tai höyrylle. Älä myöskään vie konsolia paikkaan, jossa 

on runsaasti pölyä tai tupakansavua. Konsolin sisäosiin kertynyt pöly tai tupakansavu voi 
aiheuttaa toimintahäiriön.

Telineen käyttö
• Kiinnitä mukana toimitettu teline konsoliin ohjeiden mukaisesti. 

Jos et kiinnitä telinettä vaan käytät konsolia ohjeiden vastaisesti, seurauksena  
saattaa olla vamma, vaurio tai toimintahäiriö. Lisätietoja telineen kiinnittämisestä  
on pikaoppaassa.
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Sijoittaminen ja käsittely
• Ole varovainen kantaessasi konsolia. Jos et saa kunnon otetta, konsoli saattaa  

pudota ja aiheuttaa mahdollisen vaurion tai vamman. Älä kanna konsolia vain sen 
kannesta kiinni pitäen. Kun kiinnität telinettä konsoliin, älä pitele konsolia ainoastaan  
sen kannesta vaan ota koko konsolista tukeva ote.

• Älä liikuta konsolia tai muuta sen asentoa, kun virtamerkkivalo palaa tai vilkkuu.  
Tietoja saattaa kadota tai vioittua tai konsoli saattaa vioittua.

• Älä seiso konsolin päällä tai laita sen päälle esineitä. Älä laita konsolia päällekkäin 
muiden laitteiden kanssa.

• Älä laita konsolia tai siihen liitettyjä lisälaitteita lattialle tai muuhun paikkaan,  
jossa joku voi kompastua tai kaatua niihin.

• Älä kosketa konsolin tai lisälaitteiden liitäntöjä.

Virran katkaisu
• Älä sammuta konsolia, kun konsolin SSD-asemaan tai USB-tallennuslaitteeseen 

tallennetaan tietoja tai siitä ladataan tietoja.
• Älä irrota virtajohtoa virtalähteestä, ennen kuin virtamerkkivalo on sammunut. Jos irrotat 

virtajohdon, kun virtamerkkivalo palaa tai vilkkuu, tietoja saattaa kadota tai vioittua tai 
konsoli saattaa vioittua.

Matalan lämpötilan palovammat
• Älä pidä konsolia kehossa tai anna konsolin tuuletusaukoista tulevan ilman puhaltaa 

itseäsi kohti liian pitkään käytön aikana. Pitkäkestoinen altistus näissä tilanteissa voi 
aiheuttaa matalan lämpötilan palovammoja.

Staattinen sähköisku
• Kun kuulokkeita käytetään erityisen kuivissa olosuhteissa, korvassa voi toisinaan tuntua 

pieni ja nopea (staattinen) sähköisku. Tämä johtuu kehoon kerääntyneestä staattisesta 
sähköstä, ei kuulokkeiden viasta.

Lasten turvallisuus konsolin käytön aikana
• Vanhempien on suositeltavaa valvoa lasten toimia verkossa ja näin varmistaa, että he 

käyttävät internetiä turvallisesti ja vastuullisesti. Lisätietoja on osoitteessa  
playstation.com/parents.

Tuuletusaukot

Älä tuki tuuletusaukkoja. Pidä huoli hyvästä ilmanvaihdosta noudattamalla seuraavia 
ohjeita:
• Sijoita konsoli vähintään 10 cm päähän seinästä.
• Älä aseta sitä pitkänukkaiselle matolle.
• Älä aseta sitä ahtaaseen tilaan.
• Älä peitä tuotetta kankaalla.
• Älä päästä pölyä kertymään tuuletusaukkoihin.

Säilytysolosuhteet

Konsolin, virtajohdon, akun tai lisälaitteiden sijoittaminen käytön, kuljetuksen ja säilytyksen 
aikana seuraaville alueille saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, vamman, vaurion  
tai toimintahäiriön.
 Alue, jolla esiintyy savua, höyryä tai liiallista pölyä.
• Alue, jonka ilmankosteus on suuri, joka saattaa altistua suoralle auringonvalolle tai jonka 

lämpötila saattaa muutoin nousta korkeaksi, kuten lämmityslaitteiden lähellä oleva tai 
huonosti tuuletettu alue.

• Epävakaa, kallistettu tai tärinälle altis alusta.

Langattoman ohjaimen käyttö

Kiinteä akku
• Varoitus – kiinteän akun käyttö:

 – Tämä langaton ohjain sisältää ladattavan litiumioniakun.
 – Lue akun käyttö- ja latausohjeet ennen langattoman ohjaimen käyttämistä ja noudata 
niitä tarkkaan.

 – Käsittele akkua erityisen varovasti. Väärinkäyttö voi aiheuttaa tulipalon tai 
palovammoja.

 – Älä koskaan yritä avata, murskata tai lämmittää akkua tai sytyttää sitä tuleen.
 – Älä jätä akkua lataukseen pitkäksi ajaksi, kun langaton ohjain ei ole käytössä.
 – Hävitä käytetyt akut aina paikallisten lakien tai vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Liiketunnistin
• Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät langattoman ohjaimen 

liiketunnistintoimintoa. Jos ohjain osuu henkilöön tai esineeseen, seurauksena voi olla 
vamma tai vaurio.

 – Varmista, että ympärilläsi on riittävästi tilaa, ennen kuin käytät liiketunnistintoimintoa.
 – Pidä langattomasta ohjaimesta tiukasti kiinni, jotta se ei lipeä otteestasi ja aiheuta 
vaurioita tai vammoja.

 – Jos käytät langatonta ohjainta, joka on liitetty PS5-konsoliin USB-kaapelilla, varmista, 
että kaapelille on riittävästi tilaa, jotta kaapeli ei osu henkilöihin tai esineisiin.

Yhteensopivuus
• PlayStation®-, PlayStation®2- ja PlayStation®3-konsoleille tarkoitetut ohjaimet, kuten 

analogiset ohjaimet (DUALSHOCK® ja DUALSHOCK®2) ja langaton DUALSHOCK®3-ohjain, 
eivät ole yhteensopivia PS5-konsolin kanssa. Langaton DUALSHOCK®4-ohjain on 
yhteensopiva PS5-konsolin PlayStation®4-muotoisen ohjelmiston kanssa, mutta  
ei PS5-konsolin PS5--muotoisen ohjelmiston kanssa.

Valopalkki
• Älä tuijota ohjaimen valopalkkia, kun se vilkkuu. Jos tunnet kipua tai muunlaisia 

epämiellyttäviä tuntemuksia kehossasi valon vaikutuksesta, lopeta käyttö välittömästi.

FI
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Lataaminen
• Lataa tilassa, jonka lämpötila on 10–30°C. Muissa lämpötiloissa lataus ei ehkä tapahdu 

yhtä nopeasti.
• Jos langatonta ohjainta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa ladata sen akku 

täyteen vähintään kerran vuodessa, jotta akku säilyy toimintakykyisenä.

Rajoitettu käyttöikä
• Akun käyttöikä on rajoitettu. Akun kesto heikkenee hitaasti käytön seurauksena.  

Akun kesto vaihtelee myös sen säilytyksestä, käytöstä, käyttöympäristöstä ja muista 
tekijöistä riippuen.

Virtajohto

• Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Jos virtajohto on vioittunut, lopeta järjestelmän 
käyttö välittömästi ja ota yhteyttä PlayStation®-asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat 
takuukirjasessa.

• Käytä ainoastaan mukana toimitettua virtajohtoa. Virtajohto on suunniteltu käytettäväksi 
vain tämän konsolin kanssa, eikä sitä saa käyttää muiden sähkölaitteiden kanssa.

• Älä koske virtajohdon pistokkeeseen märillä käsillä.
• Suojaa virtajohto erityisesti liittimien kohdalta, jatkojohdon kohdalta tai konsolin 

ulostulokohdasta siten, ettei sen päältä kävellä eikä se joudu puristuksiin.
• Älä aseta raskaita esineitä johdon päälle.
• Älä aseta virtajohtoa lämmityslaitteiden lähelle äläkä altista johtoa kuumuudelle.
• Älä kytke virtajohtoa jännitemuuntajaan tai vaihtosuuntaajaan. Virtajohdon kytkeminen 

jännitemuuntajaan, jotta konsolia voitaisiin käyttää ulkomailla, tai kytkeminen 
vaihtosuuntaajaan, jotta konsolia voitaisiin käyttää autossa, voi johtaa muuntajan 
kuumentumiseen tai palovammoihin.

• Estä pölyn ja roskien kerääntyminen AC IN -liitäntään. Tarkista ennen virtajohdon 
liittämistä, ettei pistokkeessa, johdon liitinpäässä, virtalähteessä tai konsolin takaosassa 
sijaitsevassa AC IN -liitännässä ole pölyä tai vierasesineitä. Puhdista likainen pistoke tai 
liitäntä kuivalla kankaalla ennen liittämistä.

• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos aiot puhdistaa konsolin tai siirtää sitä, tai jos et aio 
käyttää järjestelmää pitkään aikaan. Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, tartu 
pistokkeeseen ja vedä kohtisuoraan pistorasiasta poispäin. Älä koskaan vedä johdosta 
tai vedä pistoketta vinosti pistorasiasta poispäin.

Älä koskaan pura tai muokkaa konsolia tai lisävarusteita.

Käytä konsolia ja lisälaitteita niiden mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti. Konsolin ja 
lisälaitteiden analysointi tai muokkaus tai sen piirisuunnitelmien analysointi tai käyttö on 
kiellettyä. Konsolin tai lisälaitteiden luvaton muuttaminen mitätöi takuun. Konsolissa ei ole 
käyttäjän huollettavia osia.

Verkko

• Verkkoyhteyden muodostaminen edellyttää internet-yhteyttä.
• Käyttäjä on vastuussa internet-palveluntarjoajan maksuista. Lisätietoja saat 

palvelusopimuksesta ja internet-palveluntarjoajalta.

• Käytä vain Ethernet-kaapelia, joka on yhteensopiva 10BASE-T-, 100BASE-TX- tai 
1000BASE-T-verkkojen kanssa. Älä käytä tavanomaisiin kotitalouksien puhelinliitäntöihin 
tarkoitettuja johtoja tai muita kuin tässä mainittuja kaapeleita. Vääränlaisen johdon tai 
kaapelin käyttäminen voi johtaa siihen, että LAN-porttiin tulee tarpeellista enemmän 
sähkövirtaa. Tämä saattaa aiheuttaa ylikuumentumisen, tulipalon tai toimintahäiriön.

Langaton verkkoyhteys
• Tämän tuotteen langaton verkkoyhteystoiminto käyttää seuraavia taajuuksia: 2,4 GHz 

(WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). Eri laitteet käyttävät 2,4 GHz:n radioaaltoja. Konsoli 
on suunniteltu niin, että muiden samaa taajuusaluetta käyttävien laitteiden vaikutus 
siihen on vähäinen. Joissain tapauksissa muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt voivat 
kuitenkin hidastaa yhteysnopeutta, lyhentää signaalin kantamaa tai katkaista yhteyden 
odottamatta.

• 5 150 – 5 350 MHz:n taajuusalueella toiminta on rajoitettu vain sisäkäyttöön.
• Kun käytät konsolin skannaustoimintoa langattoman lähiverkon tukiaseman valintaan, 

näkyviin saattaa tulla tukiasemia, joita ei ole tarkoitettu julkiseen käyttöön. Muodosta 
yhteys vain sellaiseen tukiasemaan, jota sinulla on lupa käyttää, tai sellaiseen 
tukiasemaan, joka on käytettävissä julkisen langattoman lähiverkon tai 
yhteyspistepalvelun kautta.

Kosteuden tiivistyminen

Jos konsoli tuodaan suoraan kylmästä lämpimään, konsolin sisälle saattaa tiivistyä 
kosteutta. Konsoli ei tällöin välttämättä toimi kunnolla. Tässä tapauksessa sammuta 
konsoli ja irrota se pistorasiasta, kunnes kosteus on haihtunut (tämä voi kestää  
useita tunteja). Jos konsoli ei tämän jälkeenkään toimi kunnolla, ota yhteyttä  
PlayStation®-asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat takuukirjasessa.

Puhdistus

Irrota virtajohto pistorasiasta turvallisuuden vuoksi ennen konsolin tai siihen liitettyjen 
lisälaitteiden puhdistamista.

Ulkopinnat (konsolin ja langattoman ohjaimen muovikansi)
• Pyyhi pehmeällä, kuivalla liinalla.
• Voit estää konsolin tai oheislaitteiden pinnan värin ja kunnon muuttumisen 

noudattamalla seuraavia ohjeita.
 – Älä suihkuta tai käytä niihin hyönteismyrkkyjä tai haihtuvia aineita, kuten 
maalinohenteita, bentseeniä tai alkoholia. Älä pyyhi kemiallisesti käsitellyillä 
puhdistusliinoilla.

 – Älä aseta ohjainta tai kuulokkeita konsolin päälle tai säilytä niitä siinä..

Portit/liitännät
Älä käytä konsolin portteja/liitäntöjä, jos ne ovat likaisia. Niiden sähkönjohtavuus saattaa 
olla heikentynyt. Jos ne ovat likaisia, pyyhi ne pehmeällä, kuivalla liinalla.
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Tekniset tiedot
Malli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Konsoli saattaa  
toimia tässä oppaassa kuvatusta poikkeavalla tavalla käytössä olevasta  
ohjelmistoversiosta riippuen.

PlayStation®5-konsoli

Pääsuoritin

Yksipiirinen mukautettu suoritin  
Suoritin: x86-64-AMD Ryzen™ “Zen2”, 8 ydintä / 16 säiettä 
Grafiikkasuoritin:  10 teraflopsia, AMD Radeon™ RDNA 

-pohjainen grafiikkasuoritin

Muisti GDDR6, 16 Gt

Tallennustila 825 Gt:n mukautettu SSD *1

Tulo/lähtö*2
USB Type-A -portti (Hi-Speed USB)  
USB Type-A -portti (SuperSpeed USB 10 Gb/s) × 2  
USB Type-C® -portti (SuperSpeed USB 10 Gb/s)

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

AV-lähtö HDMI™ OUT -portti *3

Sähkötiedot
220-240 V  1,60 A
50/60 Hz

Enimmäisnimellisteho 340 W

Ulkoiset mitat   
(ei sisällä kauimmas ulottuvia 
yksittäisiä osia)

Noin 390 × 92 × 260 mm (leveys × korkeus × syvyys)

Paino Noin 3,9 kg

Käyttölämpötila lämpötilojen 5 °C ja 35 °C väliltä

*1  Osa kiintolevyn kapasiteetista on varattu konsolinhallinnan, ylläpidon ja lisätoimintojen  
käyttöön. SSD-levyn käytettävissä oleva kapasiteetti voi tästä johtuen vaihdella.

*2 Kaikkien liitettyjen laitteiden toimivuutta ei taata.
*3 Käytä järjestelmän mukana tulevaa HDMI-kaapelia.

Langaton ohjain

Nimellistulovirta 5 V  1 500 mA

Akun tyyppi Sisäänrakennettu litium-ioniakku

Akun jännite 3,65 V 

Akun kapasiteetti 1 560 mAh

Käyttölämpötila lämpötilojen 5 °C ja 35 °C väliltä

Paino Noin 280 g

FI
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Tekijänoikeus ja tavaramerkit
“ ”, “PlayStation”, “5”, “PS5”, “DUALSHOCK” ja “PlayStation Shapes Logo” ovat  
Sony Interactive Entertainment Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

“SONY” ja “ ” ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

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.

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.

Kaikki muut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta.

FI
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Pikaopas
Pikaoppaassa käydään läpi PS5-konsolin alkuvalmistelut ja perustoiminnot.

Käyttöopas
Tutustu PS5-konsolin kaikkiin ominaisuuksiin. Opi määrittämään asetuksia ja käyttämään 
eri toimintoja. Käyttöoppaan avaamiseen tarvitaan internetyhteys. Valitse PS5-konsolin 
aloitusnäytöstä Asetukset  > Käyttöopas, terveys ja turvallisuus sekä muita  
tietoja > Käyttöopas.

Asiakastuen verkkosivut
Vaiheittain eteneviä vianmääritysoppaita, vastauksia usein kysyttyihin 
kysymyksiin ja muita tukitietoja on osoitteessa playstation.com/help.

Tämän oppaan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tämän tuotteen kaupallinen käyttö tai vuokraaminen on kielletty.


