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כדי להימנע משוק חשמלי, אל תפתח את 
המארז. הפנה את הטיפול לעובדים מוסמכים 

בלבד.
 מוצר זה יוצר על-ידי או מטעם

 Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku
 .Japan 108-0075, Tokyo

התקפים הנובעים מרגישות לאור )אפילפסיה 
פוטוסנסיטיבית(

אם אתה סובל ממצב אפילפטי או שחווית התקפים, היוועץ ברופא 
שלך לפני המשחק. אנשים מסוימים עלולים לסבול מכאבים בעיניים, 

שינויים בראייה, מיגרנה, התכווצויות שרירים, עוויתות, עילפון, 
פגיעה בעירנות או בחוש הכיוון עקב חשיפה לאורות מהבהבים 
או מרצדים, או לגירוי אור אחר במסך הטלוויזיה או בעת משחק 

במשחקי וידיאו. אם אתה סובל מתסמין כלשהו מהנ”ל בעת משחק, 
הפסק מייד את השימוש ופנה לרופא שלך.

הפסק לשחק מייד עם הופעת התסמינים הבאים
נוסף לתסמינים הנ”ל, אם אתה סובל במהלך המשחק מכאב ראש, 

סחרחורת, בחילה, עייפות, תסמינים הדומים למחלת ים, או אם אתה 
חש אי-נוחות או כאב בחלק כלשהו של הגוף, כמו עיניים, אוזניים, 
ידיים, זרועות, כפות רגליים - הפסק את השימוש מייד. אם המצב 

נמשך, פנה לקבלת טיפול רפואי.

תוכנה
 Sony השימוש במוצר זה פירושו קבלה של הסכם רישיון התוכנה של

 Interactive Entertainment Inc. עיין בכתובת
 /doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula לקבלת פרטים נוספים.

שימוש מסחרי או השכרה של מוצר זה אסורים.

המידע המופיע במדריך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

אזהרה
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לפני השימוש במוצר זה, קרא בקפידה מדריך זה ואת המדריך 
המצורף למתאם ה-AC )אינו כלול( ושמור אותם לצורך עיון בעתיד. 

הורים ומבוגרים האחראים על ילדים מתבקשים להקריא מדריכים 
אלה ולוודא שהילדים נוקטים את כל אמצעי הבטיחות. 

בטיחות
מוצר זה תוכנן תוך הקפדה רבה על בטיחות. עם זאת, כל מכשיר 

חשמלי, אם נעשה בו שימוש לא נכון, עלול לגרום לדליקה, 
להתחשמלות או לפגיעה גופנית. כדי לוודא הפעלה נטולת תאונות, 

עליך למלא אחר קווים מנחים אלה:
שים לב לכל האזהרות, אמצעי הבטיחות וההוראות. ˎ
בדוק באופן סדיר את כבל ה-USB לאיתור נזק והצטברות אבק  ˎ

מסביב לתקע של מתאם ה-AC )אינו כלול( או מקור החשמל.
הפסק את השימוש, נתק את מתאם ה-AC )אינו כלול( ממקור  ˎ

החשמל ונתק מיד את כל הכבלים האחרים אם המכשיר פועל 
בצורה חריגה, מפיק צלילים או ריחות לא מוכרים או מתחמם יתר 

על המידה.
חבר את הקונסולה והשתמש בה תוך השגת גישה קלה לשקע. ˎ
פנה למוקד שירות הלקוחות המתאים של  ®PlayStation שניתן  ˎ

למצוא בפרק העוסק באחריות.

שימוש וטיפול
תוכל לשחק אך ורק במשחקים הטעונים מראש בקונסולה זו. לא  ˎ

ניתן להוריד משחקים אחרים ולשחק בהם, או לשחק  בתקליטורי 
תוכנה בתבנית  ®PlayStation ובתקליטורי שמע בקונסולה זו.

קונסולה זו תואמת אך ורק לבקרים שסופקו. ˎ
הזיכרון של הקונסולה מאחסן נתוני שמירת משחקים מוגבלים.  ˎ

התקני אחסון חיצוני, כגון כרטיסי זיכרון אינם נתמכים.
חלק מתכונות המשחקים ומחוויות שלבי המשחק עשויות להיות  ˎ

שונות מהתכונות והחוויות שסופקו לך במשחקים ששיחקת 
.PlayStation®  בקונסולות ממהדורות קודמות של

אין להשתמש בקונסולה בחדר סגור או במקומות אחרים שבהם  ˎ
עלול להצטבר חום. אם תעשה זאת, הקונסולה עלולה להתחמם 

יתר על המידה ולגרום לפציעה או לתקלה.

אם הטמפרטורה הפנימית של הקונסולה עולה, תופיע הודעה.  ˎ
במקרה זה, כבה את הקונסולה ואל תשתמש בה למשך זמן מה. 
לאחר שהקונסולה מתקררת, העבר אותה למקום מאוורר היטב 

וחזור להשתמש בה.
השתמש בה במקום מואר היטב והקפד על מרחק בטוח ממסך  ˎ

הטלוויזיה.
הימנע משימוש ממושך בקונסולה. צא להפסקה בת 15 דקות  ˎ

אחרי כל שעה של משחק.
אל תשחק כשאתה עייף או זקוק לשינה. ˎ
הפסק מיד להשתמש בקונסולה אם אתה מתחיל לחוש עייפות או  ˎ

אי-נוחות או כאב בידיים או בזרועות בעת תפעול הבקר. אם המצב 
נמשך, היוועץ ברופא.

אם אתה חווה אחת מהבעיות הרפואיות הבאות, הפסק מיד  ˎ
להשתמש בקונסולה. אם התסמינים נמשכים, היוועץ ברופא.

 סחרחורת, בחילה, עייפות או תסמינים הדומים למחלת הנסיעה –
 אי-נוחות או כאב בחלק כלשהו בגוף, כגון עיניים, אוזניים, ידיים  –

או זרועות
הרחק את הקונסולה, אביזרים ורכיבים קטנים מהישג ידם של  ˎ

ילדים קטנים.
יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים קטנים. ילדים קטנים  ˎ

עלולים לבלוע חלקים קטנים או ללפף את הכבלים סביב עצמם 
ולגרום לפציעה, לתאונה או לתקלה.

ודא  שמתאם ה-AC )אינו כלול( מנותק ממקור החשמל לפני  ˎ
.HDMI-שאתה מחבר את כבל ה

אין לגעת בקונסולה, במתאם ה-AC )אינו כלול(, בכבלים או  ˎ
באביזרים המחוברים במהלך סופת ברקים.

אין להשתמש בקונסולה או באביזרים ליד מים. ˎ
אין לאפשר לנוזלים, לחלקים קטנים או לעצמים זרים אחרים  ˎ

לחדור אל הקונסולה או האביזרים.
אין לחשוף את הקונסולה לגשם או ללחות. ˎ
אין להניח מיכל מלא נוזלים על גבי הקונסולה. ˎ
אין לגעת במחברים של הקונסולה או האביזרים. ˎ
אין לחשוף את הקונסולה או האביזרים לאבק, עשן או אדים. כמו  ˎ

כן, אל תניח את הקונסולה באזור שיש בו הרבה אבק או עשן 
סיגריות.

נהג בזהירות בזמן שאתה נושא את הקונסולה והאביזרים שלה.  ˎ
אם לא תאחז בהם היטב, הקונסולה והאביזרים עלולים ליפול 

ולגרום נזק או פציעה.
אין לכבות את הקונסולה בעת שמירת נתונים או טעינת נתונים  ˎ

מזיכרון הקונסולה.
אין להוציא את מתאם ה-AC )אינו כלול( ממקור החשמל בזמן  ˎ

שמחוון POWER )הפעלה( ירוק. אם תעשה זאת, ייתכן שנתונים 
יאבדו או ייפגעו, ואתה עלול לגרום נזק לקונסולה.

אל תניח חפצים על גבי הקונסולה ואל תעמוד עליהם. כמו כן, אל  ˎ
תניח בערימה התקנים אחרים על גבי הקונסולה. 

אל תניח את הקונסולה ואת האביזרים המחוברים אליה על  ˎ
הרצפה או במקום שבו הם עלולים לגרום למישהו למעוד או ליפול.

אל תאפשר מגע של הגוף עם הקונסולה למשך זמן ארוך בזמן  ˎ
שהיא בשימוש. הדבר עלול לגרום לכוויות בטמפרטורה נמוכה.

בעת חיבור הקונסולה למסך פלזמה או מסך הקרנה* של טלוויזיה,  ˎ
אל תשאיר תמונה דוממת על מסך הטלוויזיה למשך זמן ארוך, 

מכיוון שהדבר עלול לגרום להופעתה של תמונה עמומה על גבי 
המסך לצמיתות.

 *LCD למעט מסכים מסוג

תנאי אחסון
אין לחשוף את הקונסולה או האביזרים שלה לטמפרטורות  ˎ

גבוהות, ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר.
אין לחמם את הקונסולה על-ידי ציוד מטבח או חימום כגון מייבש.  ˎ

פעולה זו עלולה לגרום לדליקה, לפציעה או לתקלה.
אין להניח את הקונסולה או האביזרים על משטחים לא יציבים,  ˎ

נטויים או שנוטים לרעוד.

פתחי אוורור
אל תחסום פתחי אוורור. כדי להקפיד על אוורור מספיק, מלא אחר 

ההוראות הבאות:
הנח את הקונסולה במרחק של 10 ס«מ לפחות מקיר. ˎ
אל תניח אותה על שטיח עם סיבים ארוכים. ˎ
אל תניח אותה בחלל צר או צפוף. ˎ
אל תכסה אותה בבד. ˎ
אל תניח לאבק להצטבר על פתחי האוורור. ˎ

אמצעי זהירות
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USB-אינו כלול( וכבל ה( AC-מתאם ה
אל תשתמש במתאם AC )אינו כלול( שאינו עומד במפרטים  ˎ

הייעודיים. הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות.
אל תיגע בתקע של מתאם ה-AC )אינו כלול( בידיים רטובות. ˎ
אין להשחית את כבל ה-USB. השימוש בכבל או במחבר פגום  ˎ

עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות.
הגן על כבל ה-USB ומנע מאנשים לדרוך עליו או לצבוט אותו,  ˎ

בעיקר במחבר ובנקודה שבה הכבל יוצא מהקונסולה.
ˎ .USB-אין לבצע שינויים בכבל ה
אין להניח פריטים כבדים על כבל ה-USB. הקפד לא למשוך את  ˎ

הכבל.
אין להניח את כבל ה-USB ליד ציוד שמתחמם ואין לחשוף את  ˎ

הכבל לחום.
לפני חיבור הקונסולה לחשמל, ודא שאין אבק או גוף זר בתוך  ˎ

היציאות, המחברים או מקור החשמל, או עליהם. אם התקע 
או המחבר מתלכלכים, נגב את הלכלוך במטלית יבשה לפני 

החיבור. הצטברות של אבק או גוף זר עלולה לגרום לדליקה או 
להתחשמלות.

נתק את מתאם ה-AC )אינו כלול( ממקור החשמל לפני ניקוי או  ˎ
הזזה של הקונסולה, או כשאתה לא מתכוון להשתמש בקונסולה 

לפרק זמן ארוך. בזמן הניתוק, אחוז את כבל ה-USB במחבר 
ומשוך אותו אל מחוץ למתאם ה-AC )אינו כלול(. לעולם אל 

תמשוך את הכבל ואל תמשוך אותו בזווית.
אין לחבר את מתאם ה-AC )אינו כלול( לשנאי מתח או לממיר.  ˎ

חיבור מתאם ה-AC )אינו כלול( לשנאי מתח במהלך נסיעות 
למדינות אחרות או לממיר לצורך שימוש ברכב עלול לגרום לכוויות 

או לתקלה.

לעולם אין לפרק או לשנות את הקונסולה או 
האביזרים

השתמש במוצר זה בהתאם להוראות המופיעות בתיעוד המוצר. 
לא ניתן בזאת אישור לנתח או לשנות מוצר זה, או לנתח ולהשתמש 
בתצורות המעגלים שלו. שינוי בלתי מאושר של מוצר זה יבטל את 

תוקף האחריות. מוצר זה אינו מכיל רכיבי משתמש שמישים.

עיבוי לחות
בעת העברת הקונסולה ישירות ממקום קר למקום חם, הלחות 

עשויה להתעבות בתוך הקונסולה ולגרום לה לא לפעול כהלכה. 
במקרה זה, כבה את הקונסולה ונתק אותה. אל תשתמש בקונסולה 
עד שהלחות תתנדף )זה עשוי להימשך כמה שעות(. אם הקונסולה 

עדיין אינה פועלת כהלכה, פנה למוקד שירות הלקוחות המתאים של 
 ®PlayStation שניתן למצוא בפרק העוסק באחריות. 

ניקוי
מטעמי בטיחות, לפני ניקוי הקונסולה או האביזרים המחוברים אליה, 

נתק את מתאם ה-AC )אינו כלול( ממקור החשמל.
משטחים חיצוניים )כיסוי הפלסטיק של הקונסולה 

והבקר(
עקוב אחר ההוראות שלהלן כדי למנוע בלאי או דהיית צבע של 

החלקים החיצוניים של המוצר.
נגב בעזרת מטלית רכה יבשה. ˎ
אין להשתמש במדביר חרקים או בחומרים מתנדפים אחרים. ˎ
אין להניח חומרי גומי או ויניל על צדו החיצוני של המוצר למשך  ˎ

פרק זמן ארוך.
אין להשתמש בחומרים ממסים או בכימיקלים אחרים. אין לנגב  ˎ

באמצעות מטלית ניקוי הספוגה בחומרים כימיים.
פתחי אוורור

כאשר מצטבר אבק בפתחי האוורור של הקונסולה, הסר את האבק 
בעזרת שואב אבק שצורך מעט חשמל.

מחברים
 USB-אין להשתמש כאשר המחברים של הקונסולה או של כבל ה

אינם נקיים. אם משתמשים במוצר כשהוא מלוכלך, הזרימה של זרם 
החשמל עלולה להשתבש. הסר את האבק בעזרת מטלית יבשה.
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חבר את הקונסולה כמתואר באיור.
השתמש בכבלים המצורפים. ˎ
לאחר שתסיים לחבר את כל החיבורים, חבר את מתאם ה-AC )אינו כלול( למקור חשמל. מחוון ה-POWER )הפעלה( נצבע בכתום לפרק זמן קצר. ˎ
קרא את מדריכי ההוראות גם עבור כל ההתקנים המחוברים. ˎ

חיבור הקונסולה

חיבור הבקר
חבר את הבקר ליציאת בקר. כשאתה משחק לבד, חבר את הבקר ליציאה 1.

הפעלה וכיבוי של הקונסולה
שנה את קלט הטלוויזיה ל-HDMI ולאחר מכן לחץ על כפתור POWER )הפעלה(. כאשר הקונסולה 

מופעלת, מחוון ה-POWER )הפעלה( משנה את צבעו מכתום לירוק ומסך הבית מופיע בטלוויזיה.
כדי לכבות את הקונסולה, לחץ על כפתור ה-POWER )הפעלה( שוב.

HDMI יציאת קלט

HDMI כבל

USB יציאת

כפתור POWER )הפעלה(/מחוון POWER )הפעלה(

למקור חשמל

מתאם AC )אינו כלול(
השתמש במתאם AC שתומך 

  1.0 A USB 5 ,  יציאת V-ב
.)A סוג(

USB כבל
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כדי להתחיל משחק
בחר משחק בעזרת הכפתור השמאלי או הכפתור הימני שבבקר.

מופיע מסך ההתחלה של המשחק.

שמירה
ניתן לשמור נתוני משחק בכרטיס זיכרון וירטואלי.

השיטה לשמירת נתונים ולטעינת נתונים משתנה בהתאם למשחק.
בחר ]MEMORY CARD[ )כרטיס זיכרון( במסך הבית כדי להציג או למחוק נתונים שנשמרו עבור 

המשחק שנבחר.

החלפה של תקליטורים
ייתכן שיהיה עליך להחליף תקליטורים וירטואליים עבור תוכנה בתבנית  ®PlayStation שסופקה במקור 

על גבי תקליטורים מרובים. אם מופיעה הודעה שמבקשת ממך להחליף תקליטורים, לחץ על כפתור 
OPEN )פתיחה( בקונסולה.

שים לב שלחיצה על כפתור ה-OPEN )פתיחה( מפעילה את החלפת התקליטורים הווירטואליים ואינה 
פותחת את הקונסולה.

חזרה אל מסך הבית
לחץ על כפתור ה-RESET )איפוס( בקונסולה. המשחק שלך נסגר והמצב הנוכחי של שלבי המשחק נשמר 

כנקודת חידוש משחק.
ניתן לשמור  נקודת חידוש משחק אחת בלבד בכל משחק. כאשר כבר קיימת נקודת חידוש משחק, ניתן  ˎ

לבחור להחליף אותה.
בחר ]RESUME POINT[ )נקודת חידוש משחק( במסך הבית כדי להמשיך לשחק מהנקודה שהפסקת. ˎ

אם הקונסולה לא מזהה את הבקר
לחץ על כפתור ה-RESET )איפוס( בקונסולה.

Home screen )מסך הבית(

כרטיס זיכרון
נקודת חידוש משחק משחק שנבחר

כפתור RESET )איפוס( כפתור OPEN )פתיחה(

כדי לשחק במשחק
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אחריות
תודה על שרכשת מוצר זה. אנו מקווים שתיהנה להשתמש בו

המונח "מוצר" פירושו )i( ה-PlayStation®Classic שלך ו-)ii( כל אביזר 
הנלווה באופן רשמי ל-®PlayStation אשר סופק בקופסה יחד עם 

.PlayStation®Classic-ה
שים לב: התוכנה אשר הותקנה מראש במוצר לא נמכרת לך אלא מוענקת 

לך ברישיון, ונועדה לשימוש אך ורק כחלק מהמוצר. תנאי השימוש בתוכנה 
.playstation.com/legal כגון זו מופיעים ב

 אחריות זו ניתנת לך, כמשתמש הראשון במוצר, על-ידי חברת
 )”SIEE“(  Sony Interactive Entertainment Europe Limited

 שכתובתה
 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United

Kingdom. האחריות הנה אישית בעבורך בלבד ואינה ניתנת להעברה 
למישהו אחר. אחריות זו הנה בנוסף לזכויותיך החוקיות כצרכן )על פי החוק 

החל( ואינה משפיעה עליהן באופן כלשהו.
האחריות שלנו כלפיך: חברת SIEE ערבה לכך שבמוצר זה אין פגמים 

בחומרים או בעבודה אשר עשויים לגרום לכשל במוצר במהלך שימוש רגיל 
 ,SIEE בו על פי התנאים המוגדרים להלן, וכי תתקן או תחליף, על פי בחירת

כל רכיב של המוצר, ללא תשלום, אם יימצא כי יש בו תקלה הנובעת מפגם 
בחומרים או בעבודה, במהלך שנה אחת ממועד הרכישה המקורי )“תקופת 

האחריות”(. ההחלפה תתבצע עם מוצר או רכיב חדש או מחודש, לפי 
החלטת SIEE , עם אחריות ל- 3 )שלושה( חודשים או עד לסיום תקופת 

האחריות המקורית. אחריות זו אינה מכסה את הנתונים שלך; כל תוכנה או 
משחקי  ®PlayStation, בין אם נארזו או נכללו עם המוצר ובין אם לאו; כל 

התקן הקפי של  ®PlayStation שאינו מיוחר על-ידי SIEE או עבורה, או כל 
.PlayStation®  אביזר של

חשוב
1.  אם עליך לממש את האחריות, אנא פנה אל מרכז שירות הלקוחות 

באזורך או לכתובת הדוא«ל, כמפורט בעלון זה, לקבלת הוראות החזרה.
2.  היות וחברת SIEE הוציאה מוצר זה לשוק בישראל, אחריות זו תקפה 

בישראל בתנאי ש:
א.  הקבלה, חשבונית המכירה או הוכחת רכישה אחרת, בהן מופיעים   

תאריך הרכישה ושם המוכר, שלא שונו או טושטשו ממועד 
הרכישה המקורי, יוצגו ביחד עם המוצר בתוך תקופת האחריות; וכן
ב.  המספר הסידורי על גבי המוצר לא ניזוק, השתנה, הושחת או הוסר,   

וכן
ג.  אין הוכחה לכך שנעשה ניסיון )מוצלח או אחר( לפתוח או להסיר   

את אריזת המוצר.
במסגרת אחריות זו, חברת SIEE רשאית לבחור, על-פי שיקול דעתה,   .3

לתקן או להחליף את המוצר או רכיב של המוצר תוך 21 יום מרגע קבלת 
המוצר הפגום ממך. כל המוצרים ו/או הרכיבים שיוחלפו יהיו בבעלותה 

.SIEE של חברת
4.  על מנת למנוע אובדן או נזק לאביזרים הנלווים או לכבלים אשר סופקו 

עם המוצר, יש להסיר אותם לפני שליחת המוצר לשירות האחריות. 
5.  אחריות זו אינה מכסה נתונים, קבצים או תוכנות מאוחסנים ומסכים כי 

SIEE אינה אחראית בפניך לאובדן או לשיבוש כלשהו בנתונים, בקבצים 
או בתוכנות כתוצאה ממימושה של אחריות זו.

אינך רשאי לתבוע על פי אחריות זו כאשר המוצר ניזוק כתוצאה מ:  .6
א.  שימוש מסחרי, תאונה, הזנחה, שימוש לרעה או שימוש בלתי הולם   

)כולל, בין השאר, שימוש במוצר שלא למטרה שלשמה הוא נועד ו/או 
על-פי ההוראות לשימוש ותחזוקה נאותים, או התקנה או שימוש 

באופן שאינו תואם לתקני בטיחות או לתקנים טכניים מקומיים(;
ב.  שימוש תוך שילוב התקן הקפי או רכיב בלתי מורשים כלשהם   

)לרבות, בין היתר, התקנים לשיפור משחקים, דיסקים קשיחים, 
מתאמים וספקי כוח(;

ג.  כל התאמה או שינוי במוצר אשר בוצעו באופן שונה מהמפורט   
בהוראות בנוגע לשימוש ותחזוקה הולמים של המוצר;

ד.  תחזוקה, תיקון או ניסיון לתחזוקה או לתיקון אשר בוצעו שלא   
;SIEE על-ידי מתקן שירות מורשה מטעם

ה.  שימוש בתוכנות בלתי מורשות, פגיעת וירוס, שריפה, הצפה או   
אסונות טבע אחרים; או

ו.  הפעלת המוצר או טיפול בו שלא על-פי התנאים לשימוש אישי או   
ביתי, או שימוש בו בתנאים שאינם תואמים למפרט המוצר.

אם תחול הפרה יסודית של תנאי רישיון התוכנה, ייתכן שלא תוכל   .7
.)playstation.com/legal ליהנות מכיסוי האחריות )ראה

במידה המותרת על פי החוק החל, אחריות זו הנה התרופה היחידה   .8
והבלעדית העומדת לרשותך בקשר לפגמים במוצר זה, וכל אחריות 

אחרת או תנאים אחרים, בין אם מפורשים ובין אם מרומזים על פי חוק, 
או באופן אחר, אינם נכללים והן Sony  ,SIEE, ספקיה, מתקני השירות 
המורשים שלה, לא ישאו באחריות לכל אובדן או נזק מיוחדים, משניים, 

עקיפים או תוצאתיים, כולל אובדן נתונים, מכל סוג שהוא.
חברת SIEE אינה אחראית לכל מוצר או שירות של צד שלישי אשר   .9

עשוי להיות מוצע ביחד עם המוצר. 

אם מוצר זה נזקק לתיקון אשר אינו מכוסה באחריות זו, אנא פנה למרכז 
שירות לקוחות המקומי שלך לשם התייעצות. אם המדינה שלך אינה אחת 

מהמדיניות שצוינו, אנא פנה אל הקמעונאי.

אנשי קשר בקו התמיכה של שירות הלקוחות

ILמדינת ישראל 

)+972( 9-9711700 

support@isfar.co.il



מפרטים8
העיצוב והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה.

האיורים ותמונות המסך שנעשה בהם שימוש במדריך זה עשויים 
להיות שונים מהמוצר הממשי.

יציאת וידאו
480p  ,720p

פלט קול
PCM ליניארי

קלט/פלט
HDMI™  יציאת פלט

*)Micro-B(  USB יציאת
יציאת בקר × 2

צריכת חשמל*
5 V  1.0 A

הספק מרבי
W 5

מידות חיצוניות )לא כולל בקר(
כ-105 × 33 × 149  מ«מ )רוחב × גובה × עומק(

מסה
כ-170 גר‹ קונסולה 
כ-140 גר‹ בקר 

טמפרטורת הפעלה
 35°C 5°   לC

 נדרש מתאם AC תואם USB )אינו כלול( כדי להשתמש בקונסולה * 
 .)A 1.0  )סוג A USB 5 ,  יציאת V-שתומך ב AC זו. השתמש במתאם

עם זאת, לא ניתן להבטיח שמתאמי AC תואמים לקונסולה שלך.

זכויות יוצרים וסימנים מסחריים
« הם סימנים מסחריים  «, »PlayStation« ו- » «

 רשומים או סימנים מסחריים של
.Sony Interactive Entertainment Inc

« הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים  »SONY« ו- »
.Sony Corporation מסחריים של

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.

בקר בכתובת  /doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss או 
עיין במידע המסופק בתוכנה לרישיונות לתוכנות של גורמי צד שלישי 

ותוכנת מקור-פתוח, וזכויות יוצרים.

כל שאר סימני המסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה.

מידע נוסף
PlayStation®Classic  אתר האינטרנט של

לקבלת מידע נוסף בנוגע למוצר, בקר באתר האינטרנט המצוין להלן.
rd.playstation.com/psclassic/ 

תמיכה 
האתר הרשמי לתמיכה במוצרי  ®PlayStation מציג את השאלות 

והתשובות העדכניות ביותר לגבי המוצר שלך.
playstation.com/help/psclassic/ 

סטטוס מחוון POWER )הפעלה(
כבוי

הקונסולה כבויה.
כתום

הקונסולה נמצאת במצב המתנה.
ירוק

הקונסולה מופעלת.
צבעי כתום וירוק מהבהבים לסירוגין

הקונסולה מתחממת יתר על המידה.
הוצא את מתאם ה-AC )אינו כלול( ממקור החשמל ולאחר מכן הנח 

את הקונסולה במקום מאוורר היטב לזמן מה.
אדום

הקונסולה מתחממת יתר על המידה.
הקונסולה נכבית באופן אוטומטי. הוצא את מתאם ה-AC )אינו כלול( 
ממקור החשמל ולאחר מכן הנח את הקונסולה במקום מאוורר היטב 

לזמן מה.
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