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FIGYELMEZTETÉS

Áramütés

Az áramütés elkerülése érdekében ne nyisd fel a dobozt.  
A javítást bízd szakemberre.

Forgó ventilátor
Tarts távol testrészeidet a ventilátortól.

Fényhatások által kiváltott rohamok (fényérzékeny epilepszia)
Ha epilepsziás vagy, illetve volt már rohamod, a konzol használata előtt egyeztess  
az orvosoddal.
Vannak olyan emberek, akik érzékenyek a környezetükben megjelenő villogó vagy  
vibráló fényekre, geometriai alakzatokra vagy mintákra. Ezt esetleg rejtett epilepszia  
is okozhatja, és ilyenkor akár a videojátékok vagy a videótartalmak megtekintése  
is kiválthat epilepsziás rohamot.

AZONNAL HAGYD ABBA A KONZOL HASZNÁLATÁT, ha a következő egészségügyi 
problémák vagy tünetek bármelyikét tapasztalod villogó vagy vibráló fény vagy egyéb 
fényhatások esetén videojátékok vagy videótartalmak megtekintése közben: 
szemfájdalom, megváltozott látóképesség, migrén, izomrángás, görcsroham vagy  
egyéb önkéntelen mozgás, ájulás, eszméletvesztés, zavartság vagy tájékozódási zavar.

A fentiek mellett akkor is AZONNAL HAGYD ABBA A KONZOL HASZNÁLATÁT,  
ha a következő tünetek bármelyikét tapasztalod: szédülés, hányinger, fáradtság,  
a tengeribetegséghez hasonló tünetek, kellemetlen érzés vagy fájdalom egy testrészen 
(pl. szem, fül, kéz, kar) játék közben. Ha ez az állapot nem múlik el, kérj orvosi segítséget.

Rádióhullámok
A rádióhullámok zavarhatják az elektronikus eszközök vagy az orvostechnikai eszközök 
(például szívritmus-szabályozók) működését, ami működési zavarokhoz, illetve adott 
esetben sérülésekhez vezethet.
• Ha szívritmus-szabályozót vagy más orvostechnikai eszközt viselsz, akkor a vezeték 

nélküli hálózati funkció (Bluetooth® vagy vezeték nélküli helyi hálózat) használata  
előtt érdeklődj orvosodnál vagy orvostechnikai eszközöd gyártójánál.

• Ne használd a vezeték nélküli hálózati funkciót a következő helyeken:
 – Olyan helyeken, ahol a vezeték nélküli hálózat használata nem megengedett,  
például kórházakban. Tartsd be azoknak az egészségügyi intézményeknek  
az előírásait, amelyek létesítményeiben a konzolt használod.

 – Tűzjelzők, automatikus ajtók és egyéb automatikus berendezések környezete.

Mágnesek
Ezek a termékek mágneseket tartalmaznak, amelyek megzavarhatják a pacemakerek, 
defibrillátorok és programozható shunt szelepek vagy egyéb orvosi eszközök működését. 
Ne helyezd az említett termékeket ilyen orvosi eszközök vagy ezeket használó személyek 
közelébe. Amennyiben ilyen orvosi eszközöket használsz, konzultálj orvosoddal  
a termékek használata előtt.

Headsetek és fejhallgatók használata
Ha nagy hangerővel használjuk a headsetet vagy a fejhallgatót (nem tartozékok), 
maradandó halláskárosodást szenvedhetünk. Állítsd a hangerőt biztonságos szintre. 
Idővel az egyre hangosabb hang normálisnak tűnhet, de valójában kárt tehet  
a hallásunkban. Ha cseng a füled, kellemetlen érzést észlelsz a füledben  
vagy tompa a beszéded, hagyd abba a headset/fejhallgató használatát,  
és vizsgáltasd meg a hallásodat. Minél nagyobb a hangerő, annál hamarabb 
befolyásolhatja a hallásodat.

Lítiumion-akkumulátorok kezelése
Ne fogd meg a sérült vagy szivárgó lítiumion-akkumulátorokat. A belső 
akkumulátorfolyadék szivárgásakor ne használd tovább az eszközt, és fordulj  
a műszaki támogatási csoport munkatársaihoz. Ha a folyadék az öltözetedre,  
bőrödre vagy szemedbe kerülne, késlekedés nélkül öblítsd ki/át az érintett területet,  
és fordulj orvoshoz. Az akkumulátorfolyadék vakságot okozhat.



3

Megfelelés

A berendezés a tesztelés során megfelelt az RE-irányelvben meghatározott előírásoknak. 
Csak olyan kábeleket használjon, amelyek a) a készülékkel együtt kerültek kiszállításra,  
b) hivatalos PlayStation-tartozékok vagy c) 3 méternél rövidebbek.

A termék gyártója a Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075 Japán vagy annak megbízottja.

Európába importálja és forgalmazza: Sony Interactive Entertainment Europe Limited,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Egyesült Királyság.

A Megfelelőségi nyilatkozat kiadásának és birtoklásának meghatalmazott  
képviselője a Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,  
1930 Zaventem, Belgium.

RE irányelv „nem hivatalos DoC”-nyilatkozat
A Sony Interactive Entertainment Inc. kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU 
irányelv követelményeinek és vonatkozó rendelkezéseinek. További információkat  
a következő weboldalon találhatsz: http://www.compliance.sony.de/

A rádióberendezés csak az EU-megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt, jóváhagyott 
szoftververziókkal használható. A rádióberendezésre telepített szoftver hivatalosan is 
megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. A szoftververzió itt érhető el: Válaszd  
ki a Beállítások  > Rendszer > Rendszerszoftver > Információ a konzolról lehetőséget.

Vezeték nélküli frekvenciasáv és maximális kimenő teljesítmény:
– 2,4 GHz-es Bluetooth®: legfeljebb 10 mW
– 2,4 GHz-es WLAN: legfeljebb 100 mW
– 5 GHz-es WLAN: W52/W53/W56: legfeljebb 100 mW, W58: legfeljebb 25 mW
Ezt a rádióberendezést a hivatalos vizsgálat során az EN 300 440 V2.1.1 szabvány szerinti 1
vevőkategóriába sorolták.

Termék környezetbarát tervezése

A 801/2013 sz. (EU) rendelet EU környezetbarát tervezési követelményeivel, valamint  
(az Európai Bizottság végső jelentése COM(2015) 178 alatt elismert) Európai Unió 
Önszabályozási Kezdeményezése a játékkonzolok energiahatékonyságának 
további javításáért dokumentummal kapcsolatos erőforrás- és energiahatékonysági 
információért látogass el a következő URL-re: playstation.com/Ecodesign 

Termék megsemmisítése

Ha ezen jelek valamelyikét látod bármely elektromos termékünkön,  
akkumulátorunkon vagy azok csomagolásán, az azt jelenti, hogy az adott elektromos 
eszközt vagy akkumulátort nem szabad háztartási hulladékként kezelni az EU, 
Törökország, illetve más olyan országok területén, ahol rendelkezésre áll az elkülönített 
gyűjtés lehetősége. A megfelelő hulladékkezelés érdekében hivatalos gyűjtőhelyen 
keresztül, az alkalmazandó jogszabályoknak vagy követelményeknek megfelelően 
szabadulj meg tőlük. Azonos típusú termékek vásárlása esetén a hulladék elektromos 
eszközöktől és akkumulátoroktól is ingyenesen szabadulhatsz meg a viszonteladókon 
keresztül. Az EU országaiban a nagyobb viszonteladók ráadásul a kisebb hulladék 
elektromos eszközöket is ingyenesen beveszik. Azzal kapcsolatban, hogy a szolgáltatás 
elérhető-e az általad eldobni kívánt termék esetében, érdeklődj a helyi viszonteladónál.  
Ha így teszel, elősegíted a természeti kincsek megóvását és az elektronikus eszközökre 
vonatkozó környezetvédelmi tevékenységek színvonalának javulását.

Ez a szimbólum az elemeken vagy akkumulátorokon szerepelhet további kémiai 
jelölésekkel együtt. Az ólom vegyjele (Pb) akkor van feltüntetve, ha az elem vagy 
akkumulátor több mint 0,004% ólmot tartalmaz.

Ez a termék tartalmaz egy akkumulátort, amely biztonsági, teljesítmény- és adatintegritási 
okokból fixen rögzített. Az akkumulátort nem szükséges kicserélni a termék élettartama 
alatt, és csak képzett szervizszakember szerelheti ki. Az akkumulátor megfelelő 
ártalmatlanítása érdekében a terméket elektronikus hulladékként kell kezelni.

Rendszerszoftver
A PlayStation®5 konzol használatával elfogadod a Sony Interactive Entertainment Inc. 
rendszerszoftverre vonatkozó licencszerződését. További részletek:  
doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Ha nem sikerül az interneten keresztül frissítened a rendszert, USB-meghajtót  
is használhatsz erre a célra. További részletekért látogass el a frissítési oldalra.

A PS5™ konzol rendszerszoftverének frissítését követően további funkciók válnak 
elérhetővé, javul a használhatóság, és nő a rendszer használatának biztonsága.  
Minden esetben frissítsd a szoftvert a legújabb verzióra.

HU
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Elővigyázatossági intézkedések
A termék használata előtt olvasd el figyelmesen az útmutatót, és őrizd azt meg későbbi 
felhasználás céljából. A kisgyermekek szüleinek vagy gondviselőinek fel kell olvasniuk  
ezt az útmutatót a gyermekek számára, és gondoskodniuk kell arról, hogy azok betartsák 
a biztonsággal kapcsolatos óvintézkedéseket.

Biztonság
A terméket a biztonság maximális szem előtt tartásával fejlesztették ki. Nem megfelelő 
használat esetén azonban – mint minden elektromos készülék – tüzet, áramütést vagy 
személyi sérülést okozhat. A balesetmentes használat érdekében tartsd be az itt felsorolt 
irányelveket: Tartsd be az összes figyelmeztetést, óvintézkedést és utasítást. Ha bármilyen 
kérdésed van az útmutatóban közölt információkkal kapcsolatban, lépj kapcsolatba  
a helyi PlayStation® telefonos ügyfélszolgálattal, amelynek elérhetősége  
a garanciafüzetben található.

Az AC-tápkábel használata
• Rendszeresen ellenőrizd az AC-tápkábel sértetlenségét, valamint a tápellátás  

dugasz és tápforrás körüli esetleges porlerakódást.
• Haladéktalanul hagyd abba a termék használatát, húzd ki az AC-tápkábelt  

az elektromos hálózatból és válaszd le az összes vezetéket, ha az eszköz rendellenesen 
működik, szokatlan hangot vagy szagot bocsát ki, illetve érintése túl forró.

• A konzolt az aljzattól könnyen elérhető távolságban csatlakoztasd és használd, 
amennyiben a konzolt bármilyen okból le kell választani az aljzatról.

A vezeték nélküli vezérlő rezgés funkciójának használata
• Ha a vezeték nélküli vezérlő vízszintes felületen van elhelyezve, a vezeték nélküli  

vezérlő rezgése játék közben annak leeséséhez vezethet, ami sérülést vagy hibás 
működést okozhat.

• Ne használd a rezgés vagy a ravaszhatás funkciót, ha karod vagy kézfejed 
csontozatában, ízületeidben vagy izomzatodban bármilyen jellegű betegséged  
vagy sérülésed van. Ha bármely betegséged vagy sérülésed van, csak akkor játssz  
a vezérlő ezen funkcióival, ha előzőleg „Ki” helyzetűre állítottad őket. A funkciók 
engedélyezéséhez és letiltásához nyisd meg a kezdőképernyőről elérhető  
Beállítások  > Kiegészítő eszközök menüt

A fedél használata
• Ne használd a konzolt a fedél nélkül. Ellenkező esetben fennáll a tűzeset,  

áramütés vagy a hibás működés veszélye.

Kisgyermekek sérülése
• A terméket tartsuk távol kisgyermekektől. Előfordulhat, hogy a kisebb gyermekek 

lenyelik az alkatrészeket vagy maguk köré tekerik a vezetékeket, ami személyi sérülést, 
balesetet vagy az eszköz működési hibáját okozhatja.

Hangerőszint
• A halláskárosodás megelőzése érdekében: csak rövid ideig hallgasd nagy hangerővel  

a headsetet vagy a fejhallgatót.
• Ne növeld a hangerőt a környezeti zaj kizárására.
• Csökkentsd a hangerőt, ha nem hallod a közelben tartózkodók beszédét.

A konzol használata és kezelése

A konzol elhelyezése
• A konzolt a testedtől legalább 20 cm-es távolságban telepítsd és használd.
• Ne használd a konzolt zárt szekrényben vagy olyan helyen, ahol hő képződhet.  

Ez a konzol túlmelegedését okozhatja, és tűzesethez, sérüléshez vagy hibás 
működéshez vezethet.

• Ha a konzol nagyon felmelegszik, értesítő üzenet jelenik meg a képernyőn.  
Ebben az esetben kapcsold ki a konzolt, és várd meg, hogy lehűljön. Ha tovább 
használod, az a konzol sérüléséhez vagy hibás működéséhez vezethet. Ha a konzol 
lehűlt, a használat folytatása előtt helyezd egy olyan, jól szellőző területre,  
amely nincs kitéve nagy hőhatásnak.

• Használat, szállítás és tárolás közben ne tedd ki a konzolt, a kiegészítő eszközöket vagy 
az akkumulátort magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy közvetlen 
napfénynek.

Jól megvilágított terület
• A konzolt jól megvilágított helyen használd, biztonságos távolságra a tv-képernyőtől.

Szünetek
• Ne használd a konzolt túl hosszú ideig. Egy órányi játék után mindig tarts  

15 perc szünetet.
• Ne használd a konzolt, ha fáradt vagy, vagy alvásra van szükséged.
• Azonnal hagyd abba a konzol használatát, ha kezded fáradtnak érezni magad,  

vagy kellemetlen érzést vagy fájdalmat észlelsz a karodban vagy kézfejedben a vezeték 
nélküli vezérlő használata közben. Ha továbbra is fennáll ez az állapot, fordulj orvoshoz.

• Ha az alábbi egészségügyi problémák bármelyikét észleled, azonnal hagyd abba  
a konzol használatát. Ha továbbra is fennállnak a tünetek, fordulj orvoshoz.

 – A tengeribetegséghez hasonló szédülés, hányinger, vagy fáradtság
 – Kényelmetlenség- vagy fájdalomérzés egy testrésznél, pl. szem, fül, kéz, kar

Folyadék, por, füst és gőz
• Ne érintsd meg a terméket villámlással járó vihar közben.
• Ne használd a konzolt vagy a tartozékokat víz közelében.
• Folyadék, apró részecskék és más tárgyak ne kerüljenek a termék belsejébe.
• Ne tedd ki a terméket pornak, füstnek vagy gőznek. Továbbá ne helyezd a konzolt  

olyan területre, ahol nagy mennyiségű pornak vagy cigarettafüstnek van kitéve.  
A belső alkatrészeken lerakódó por vagy cigarettafüst-maradványok a konzol hibás

• működéséhez vezethetnek.
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A talp használata
• A konzol utasítások szerinti felállításához használd a mellékelt talpat. Ha a konzolt  

az utasításokkal ellentétben nem a talp használatával állítod fel, az sérüléshez,  
illetve a konzol károsodásához vagy hibás működéshez vezethet. A talp  
rögzítésével kapcsolatos utasításokat a rövid használati útmutatóban találod.

Elhelyezés és kezelés
• Légy óvatos a konzol mozgatásakor. Ha nem sikerül jó fogást találnod, a konzol leeshet, 

ami annak károsodását okozhatja, illetve sérüléshez vezethet. Mozgatáskor ne csak  
a konzol fedelét fogd meg. A talp konzolhoz való rögzítésekor tartsd a konzolt 
biztonságosan és ne kizárólag a fedélnél fogva.

• Világító vagy villogó tápellátásjelző mellett ne mozgasd a konzolt, illetve ne változtass  
a helyzetén. Adatvesztés vagy -sérülés fordulhat elő, de a konzol is károsodhat.

• Ne állj rá a konzolra, ne helyezz rá tárgyakat, és ne tedd a konzolt más eszközökre  
vagy azok alá.

• Ne tedd a konzolt és a hozzá csatlakoztatott kiegészítő eszközöket a földre,  
vagy olyan helyre, ahol valaki áteshet rajtuk.

• Ne érintsd meg a konzol vagy a kiegészítő eszközök aljzatait.

Kikapcsolás
• Ne kapcsold ki a konzolt az adatok SSD-re vagy USB-meghajtóra történő mentése  

vagy onnan történő letöltése közben.
• Csak azt követően húzd ki az AC-tápkábelt a hálózatból, hogy a tápellátásjelző 

kikapcsolt. Ha az AC-tápkábelt olyankor választod le, amikor a tápellátásjelző világít  
vagy villog, az adatok elveszhetnek vagy sérülhetnek, illetve a konzol károsodhat.

Alacsony hőmérsékletű égések
• Ha a konzol hosszabb ideig használatban van, senki ne érintkezzen vele vagy  

a konzol szellőzőjéből kiáramló levegővel. A hosszabb érintkezés alacsony  
hőmérsékletű égést okozhat.

Statikus áramütés
• A headset vagy a fejhallgató különösen száraz levegőjű környezetben való 

használatakor gyors és enyhe (elektrosztatikus) áramütést tapasztalhatsz a füleden.  
Ez a testben felhalmozódott statikus elektromosság eredménye, nem pedig a headset 
vagy fejhallgató hibás működése okozza.

Biztonságos használat gyermekek részére
• A szülők számára azt javasoljuk, hogy figyeljék gyermekeik online tevékenységeit  

a biztonságos és felelős internethasználat biztosítása érdekében. További  
információkat a playstation.com/parents oldalon találhatsz.

Szellőzők
Ne zárd le a szellőzőket. A megfelelő szellőztetés érdekében kövesd az alábbi útmutatót:
• A konzolt legalább 10 cm-re helyezd a faltól.
• Ne tedd túl hosszú szálú szőnyegre vagy rongyra.
• Ne tedd túl szűk vagy zsúfolt helyre.
• Ne takard le semmilyen anyaggal.
• Ne hagyd, hogy a szellőzőkön felgyűljön a por.

Tárolási feltételek
Ha a konzolt, az AC-tápkábelt, az akkumulátort vagy a kiegészítő eszközöket működtetés, 
szállítás vagy tárolás közben a következő területeken helyezed el, az tűzesethez, 
áramütéshez, sérüléshez, károsodáshoz vagy hibás működéshez vezethet.
• Füstnek, gőznek vagy nagy mennyiségű pornak kitett terület.
• Magas páratartalmú, közvetlen napfénynek kitett vagy bármilyen egyéb terület, amely 

nagy hőmérsékletnek van kitéve, például hősugárzó eszközök környezete, vagy olyan 
terület, ahol hő képződhet.

• Instabil, lejtős vagy rezgésnek kitett felület.

A vezeték nélküli vezérlő használata

Beépített akkumulátor
• Figyelmeztetés – a beépített akkumulátor használatára vonatkozóan:

 – A vezeték nélküli vezérlő újratölthető lítiumion-akkumulátort tartalmaz.
 – A vezeték nélküli vezérlő használata előtt olvasd el az akkumulátor kezelésére  
és töltésére vonatkozó összes utasítást, és körültekintően tartsd be őket.

 – Különösen ügyelj az akkumulátor kezelésére. A helytelen használat tüzet  
és égési sérüléseket okozhat.

 – Az akkumulátort soha ne próbáld meg kinyitni, bezúzni vagy elégetni.
 – Ne hagyd az akkumulátort hosszú ideig tölteni, amikor a vezeték nélküli  
vezérlő nincs használatban.

 – Az elhasznált akkumulátorokat mindig a helyi törvényeknek és jogszabályoknak 
megfelelően dobd el.

Mozgásérzékelő
• A vezeték nélküli vezérlő mozgásérzékelő funkciójának használata közben ügyelj  

a következőkre. Ha a vezérlő személynek vagy tárgynak ütközik, az sérülést vagy  
kárt okozhat.

 – A mozgásérzékelő-funkció használata előtt győződj meg róla, hogy van elegendő 
mozgástér a vezérlő körül.

 – Markold meg erősen a vezeték nélküli vezérlőt, hogy ne tudjon kicsúszni a kezedből, 
és ne tudjon kárt vagy sérülést okozni.

 – Ha a PS5™ konzolhoz USB-kábellel csatlakoztatva használsz vezeték nélküli vezérlőt, 
gondoskodj róla, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a kábel elhelyezéséhez, 
nehogy személyeknek vagy tárgyaknak ütközzön.

HU
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Kompatibilitás
• A PlayStation®, PlayStation®2 és PlayStation®3 konzollal használható vezérlők,  

például a DUALSHOCK® és DUALSHOCK®2 analóg vezérlők, illetve a DUALSHOCK®3 
vezeték nélküli vezérlő nem kompatibilis a PS5 konzollal. A DUALSHOCK®4 vezeték 
nélküli vezérlő kompatibilis a PS5 konzolon futtatott PlayStation®4 formátumú 
szoftverekkel, a PS5 konzolon futtatott PS5 formátumú szoftverekkel azonban  
nem kompatibilis.

Fénysáv
• Ne nézz meredten a fénysávra a vezérlőn, ha az villog. Ha a fénystimuláció miatt 

kellemetlen érzést vagy fájdalmat észlelsz bárhol a testeden vagy a testedben,  
azonnal hagyd abba a termék használatát.

Töltés
• Az eszköz töltését olyan helyen végezzük, ahol a környezeti hőmérséklet 10 °C és 30 °C 

között van. Egyéb feltételek mellett lehetséges, hogy a töltés nem elég hatékony.
• Ha huzamosabb ideig nem használod a vezeték nélküli vezérlőt, akkor  

az akkumulátor működőképességének megőrzése érdekében legalább  
évente egyszer teljesen töltsd fel.

Véges élettartam
• Az akkumulátorok élettartama véges. Az akkumulátorok élettartama idővel  

és a használat során fokozatosan csökken. Az akkumulátor élettartama a tárolási 
módszertől, a használat módjától, a környezeti és más tényezőktől függően is változik.

Az AC-tápkábel használata
• A biztonságos működés érdekében rendszeresen ellenőrizd az AC-tápkábelt. Ha sérült, 

haladéktalanul hagyd abba az eszköz használatát, és fordulj a helyi PlayStation® 
telefonos ügyfélszolgálathoz, amelynek elérhetőségét a garanciafüzetben találod.

• Ne használj a mellékelt AC-tápkábelen kívül egyéb tápkábelt. Az AC-tápkábel 
kifejezetten a konzollal való használatra szolgál, és nem használható egyéb  
elektromos készülékekhez.

• Ne érintsd meg az AC-tápkábel dugaszát nedves kézzel.
• Ne hagyd, hogy valaki rálépjen az AC-tápkábelre vagy beszoruljon valahova,  

különösen akkor, ha ez a dugaszoknál, a hosszabbító érintkezőinél, vagy a konzol  
és a kábel érintkezésénél történne.

• Ne helyezz nehéz tárgyakat a kábelre.
• Ne tedd az AC-tápkábelt hősugárzó eszköz közelébe, és ne tedd ki a kábelt melegnek.
• Ne csatlakoztasd az AC-tápkábelt feszültségváltóhoz vagy áramátalakítóhoz. Az 

AC-tápkábel feszültségváltóhoz való csatlakoztatása tengerentúli utazás esetén, illetve 
áramátalakítóhoz való csatlakoztatása autóban való használat esetén hőképződést 
okozhat a konzolban, ami égési sérüléshez vagy hibás működéshez vezethet.

• Ügyelj arra, hogy ne történjen porlerakódás az AC IN aljzat környékén, illetve  
ne kerüljön oda idegen test. Az AC-tápkábel csatlakoztatása és beillesztése előtt 
ellenőrizd, hogy nem rakódott-e le por a tápellátás dugaszon vagy a vezeték  
csatlakozó végén, a tápforráson vagy az AC IN aljzaton a konzol hátoldalán.  
A dugaszon vagy aljzaton felgyülemlett szennyeződést töröld le száraz kendővel,  
és csak azt követően csatlakoztasd.

• A konzol megtisztítása és áthelyezése előtt, illetve ha hosszabb ideig nem kívánjuk 
használni a konzolt, húzd ki az AC-tápkábelt a tápforrásból. Leválasztásakor a dugasznál 
fogd meg az AC-tápkábelt, és húzd ki egyenesen a tápforrásból. Tilos a vezetéket húzni, 
illetve tilos azt nem egyenes irányban kihúzni.

Ne szedd szét és ne alakítsd át a konzolt vagy a kiegészítő eszközöket.
A konzolt és a kiegészítő eszközöket a termékdokumentációban szereplő kézikönyv 
utasításai szerint használd. A konzol és a kiegészítő eszközök vizsgálata és módosítása, 
illetve az áramköri konfiguráció vizsgálata és használata nem engedélyezett. A konzol  
és a kiegészítő eszközök jogosulatlan módosítása érvényteleníti a garanciát. A konzol  
nem tartalmaz a felhasználó által javítható összetevőket. 

Hálózat
• A hálózathoz való csatlakozáshoz internetkapcsolat szükséges.
• Az internetszolgáltatás díja a felhasználót terheli. Részletekért olvasd  

el a szolgáltatási szerződést, vagy forduljunk az internetszolgáltatóhoz.
• Ethernet-kábelt csak kompatibilis 10BASE-T, 100BASE-TX vagy 1000BASE-T hálózathoz 

használjuk. Ne használjunk helyi telefonkábelt, vagy a fentiektől eltérő kábeleket.  
A helytelen kábel használata a LAN-aljzatnál a szükségesnél több elektromos  
áram átfolyását eredményezheti, ami hőtermeléssel járhat, és tüzet, vagy hibás  
működést eredményezhet.

Vezeték nélküli hálózati funkció
• A konzol vezeték nélküli hálózati funkciója 2,4 GHz-es (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz-es 

(WLAN) tartományt használ. A 2,4 GHz-es rádióhullám-tartományt több eszköz  
is használja. A konzolt úgy tervezték, hogy minimálisra csökkentse a többi eszköz 
használatából következő hatást. Ennek ellenére azonban néhány esetben a többi 
eszköztől származó zavaró hatás csökkentheti a csatlakozás sebességét, rövidítheti  
a jelek hatósugarát, vagy a kapcsolat váratlan megszakadását okozhatja.

• Az 5150–5350 MHz tartományban való használat kizárólag beltérben lehetséges.
• Ha a konzol hálózatkeresési funkcióját használod a vezeték nélküli hozzáférési pont 

kiválasztásához, a nem nyilvános hozzáférési pontok is láthatóak lehetnek. Kizárólag 
olyan hozzáférési pontokat használj, amelyek használatára jogosult vagy, illetve 
nyilvános vezeték nélküli hálózaton vagy hotspot-szolgáltatáson keresztül érhetők el. 
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Nedvesség kicsapódása
Ha a konzolt hideg környezetből közvetlenül meleg környezetbe helyezed, a konzolban 
nedvesség csapódhat le. Ha ez történik, előfordulhat, hogy a konzol nem működik 
megfelelően. Ebben az esetben kapcsold ki és húzd ki a konzolt, amíg a nedvesség  
el nem párolog (ez több órát is igénybe vehet). Ha a konzol továbbra sem működik 
megfelelően, kérj segítséget a helyi PlayStation® telefonos ügyfélszolgálattól, amelynek 
elérhetősége a garanciafüzetben található.

Tisztítás
A biztonság érdekében a konzol és a csatlakoztatott kiegészítő eszközök megtisztítása 
előtt válaszd le az AC-tápkábelt a tápforrásról.

Külső felületek (a konzol és a vezeték nélküli vezérlő műanyag fedele)
• Puha, száraz kendővel töröld le.
• Annak érdekében, hogy megakadályozd a konzol és a perifériák felülete színének  

és minőségének megváltozását, kövesd az alábbi irányelveket.
 – Ne permetezz vagy vigyél fel rá rovarirtó szert vagy illékony anyagokat,  
például hígítót, benzint vagy alkoholt. Ne vegyszerrel kezelt kendővel töröld le.

 – A vezérlőt vagy a headsetet ne a konzol tetején tárold.

Aljzatok/csatlakozók
Ne használd az aljzatokat/csatlakozókat a konzolodon, ha azok szennyezettek.  
Ilyen esetben előfordulhat, hogy a vezetőképességük nem megfelelő.  Ha szennyezettek, 
puha, száraz ruhával töröld le őket.

Termékjellemzők
A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak. A használatban lévő 
szoftververziótól függően előfordulhat, hogy a konzol a jelen útmutatóban közölt 
információktól eltérően működik.

PlayStation®5 konzol

Fő processzor

Egylapkás egyedi processzor
CPU: x86-64-AMD Ryzen™ „Zen2”, 8 magos/16 szálas
GPU: 10 TFLOP, AMD Radeon™ RDNA-alapú grafikai motor

Memória GDDR6 16 GB

Tárolás 825 GB egyéni SSD*1

Be-/kimenet*2
USB Type-A aljzat (Hi-Speed USB)
2 db USB Type-A aljzat (SuperSpeed USB 10 Gbps)
USB Type-C® aljzat (SuperSpeed USB 10 Gbps)

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

AV-kimenet HDMI™ OUT aljzat*3

Elektromos besorolás
220-240 V  1,60 A
50/60 Hz

Maximális névleges teljesítmény 340 W

Külső méret
(kiálló részek nélkül)

Kb. 390 × 92 × 260 mm (szélesség × magasság × mélység)

Tömeg Kb. 3,9 kg

Üzemi hőmérséklet 5 °C-tól 35 °C-ig

*1 Az SSD kapacitásának egy része a konzolfelügyelet, karbantartás és egyéb opciók számára 
fenntartott. Ennek következtében a rendelkezésre álló SSD-kapacitás eltérő lehet.

*2 Nem szavatolható az összes csatlakoztatott eszköz használhatósága.
*3 Használjuk a mellékelt HDMI-kábelt.
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Vezeték nélküli vezérlő

Névleges bemenő teljesítmény 5 V  1 500 mA

Akkumulátor típusa Beépített lítium-ion akkumulátor

Akkumulátorfeszültség 3,65 V 

Akkumulátor kapacitása 1 560 mAh

Üzemi hőmérséklet 5 °C-tól 35 °C-ig

Tömeg Kb. 280 g



11

Szerzői jog és védjegy
A „ ”, „PlayStation”, „5”, „PS5”, „DUALSHOCK” és „PlayStation Shapes Logo”  
a Sony Interactive Entertainment Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye.

A „SONY” és a(z) „ ” a Sony Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye.

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.

Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosa védjegye.
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Rövid használati útmutató
Tudj meg többet arról, hogyan állíthatod be PS5 konzolodat, és hogyan kezdheted  
el használni a Rövid használati útmutatóban részletezett alapvető funkciókat.

Felhasználói útmutató
Tudd meg, mi mindenre képes PS5 konzolod. Ismerkedj meg a beállítások
konfigurálásával és az egyes funkciók használatával. A Felhasználói útmutató 
megtekintéséhez internetkapcsolat szükséges. PS5 konzolod kezdőlapjáról lépj  
a Beállítások  > Felhasználói útmutató, egészség és biztonság, valamint további 
információ > Felhasználói útmutató oldalra.

Ügyfélszolgálati weboldal
Online támogatási információkat, például részletes hibaelhárítási útmutatókat 
és gyakran ismételt kérdéseket a playstation.com/help weboldalon.

Az útmutatóban leírt információkat előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk.

A termék kereskedelmi célú felhasználása és bérbeadása tilos.


