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PlayStation®5 מהדורה דיגיטלית

מדריך בטיחות



אזהרה
התחשמלות

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

להבי מאוורר מסתובבים

יש להרחיק חלקי גוף מלהבי המאוורר.

התקפים שנגרמים עקב גירוי של אור )אפילפסיה עקב רגישות לאור(.

אם אתה סובל ממצב אפילפטי או שחווית התקפים בעבר, התייעץ עם רופא לפני שימוש בקונסולה זו. 
אנשים מסוימים רגישים להבזקים או לאורות מהבהבים או לצורות ולתבניות גאומטריות מסוימות. לאנשים 

כאלה עשויה להיות אפילפסיה לא מאובחנת, והם עלולים לחוות התקפים אפילפטיים בעת משחק במשחקי 
וידאו או בעת צפייה בתוכן בווידאו. 

יש להפסיק את השימוש מייד ולפנות לרופא אם מתרחשים אחת מהבעיות הבריאותיות או אחד 
מהתסמינים הבאים בעת חשיפה להבזקים או לאורות מהבהבים או לגירוי אור אחר בעת משחק במשחקי 

וידאו או צפייה בתוכן וידאו: כאב בעיניים, שינויים בראייה, מיגרנה, התכווצויות בשרירים, עוויתות או תנועות לא 
רצוניות אחרות, חישכון )בלאק-אאוט(, אובדן הכרה או בלבול, או חוסר התמצאות.

 בנוסף לכל הדברים לעיל, יש להפסיק את השימוש מייד אם מתרחש אחד מהתסמינים הבאים:
 כאב ראש, סחרחורת, בחילה, לאות, תסמינים דומים למחלת ים או אי-נוחות או כאב באיבר גוף כלשהו, 
 כגון העיניים, האוזניים, הידיים, הזרועות או כפות הרגליים תוך כדי משחק. אם המצב נמשך, יש לפנות 

לטיפול רפואי.

גלי רדיו

גלי רדיו עשויים להשפיע על ציוד אלקטרוני או מכשירים רפואיים )לדוגמה, קוצבי לב(, דבר שעלול לגרום 
לתקלות ולפגיעה אפשרית.

 אם אתה משתמש בקוצב לב או במכשיר רפואי אחר, היוועץ עם רופא או עם יצרן המכשיר הרפואי לפני 	 
שתשתמש בתכונת הרשת האלחוטית לחוטי ) ®Bluetooth ו-LAN אלחוטי(.

אין להשתמש בתכונת הרשת האלחוטית במקומות הבאים:	 

 אזורים שבהם השימוש ברשת אלחוטית אסור, כמו בתי חולים. יש לציית לתקנות המוסד הרפואי בעת  	
שימוש בקונסולה בגבולות המוסד.

אזורים בקרבת אזעקות אש, דלתות אוטומטיות וסוגים אחרים של ציוד אוטומטי. 	

מגנטים

מוצרים אלו כוללים מגנטים שעלולים להפריע לקוצבי לב, דפיברילטורים ושסתומי דלף ניתנים לתכנות או 
מכשירים רפואיים אחרים. אין להניח מוצרים אלו בסמוך למכשירים רפואיים או לאנשים שמשתמשים 

במכשירים רפואיים מסוג זה. אם אתה משתמש במכשירים רפואיים מסוג זה, היוועץ ברופא לפני השימוש 
במוצרים אלו.

שימוש בדיבורית או באוזניות

שימוש בדיבורית או באוזניות )לא כלולות( בעוצמת קול גבוהה עלול לגרום לאובדן שמיעה לצמיתות. כוון את 
עוצמת הקול לרמה בטוחה. לאורך זמן, שמע בעוצמה גבוהה יותר ויותר עשוי להתחיל להישמע רגיל, אך 
למעשה עלול לפגוע בשמיעתך. אם אתה מרגיש צלצולים באוזניים, אי-נוחות או דיבור עמום, הפסק את 

ההאזנה ובדוק את שמיעתך. ככל שעוצמת הקול חזקה יותר, כך תושפע שמיעתך מוקדם יותר. 

סוללות ליתיום

אזהרה: קונסולה זו מכילה סוללת ליתיום-יון כפתור\מטבע. 
סוללה זו מסוכנת. יש לשמור סוללות חדשות או משומשות הרחק מהישג ידם של ילדים. 	 
אם נבלעה או שהונחה בכל מקום בוף סוללת כפתור עם תא ליתיום עלולה לגרום 	 

לפציעה חומרה או קטלנית תוך שעתיים או פחות. 
אם אתם חוששים שייתכן שהסוללה נבלעה או שהונחה בתוך כל חלק גוף כלשהו, פנו 	 

מיד לקבלת טיפול רפואי.

אין לטפל בסוללות ליתיום-יון פגומות או דולפות אם הנוזל הפנימי של הסוללה דולף החוצה, יש להפסיק מייד 
להשתמש במוצר ולפנות לתמיכה הטכנית לקבלת סיוע. אם הנוזל בא במגע עם הבגדים או העור או נכנס 

לעיניים, יש לשטוף מייד את האזור הנגוע במים נקיים ולפנות לרופא. נוזל הסוללה עלול לגרום לעיוורון.
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ציות לתקנות

לקוח נכבד.

להלן תנאים מיוחדים והערות משרד התקשורת:
א .  אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

ב .  נקודת הגישה תהיה מיועדת אך ורק לחיבור משתמש המצוי בחצרים מתוחמים )דוגמת בית, בית 
עסק,מתחם שדה תעופה,קמפוס אוניברסיטאי וכו’(.

 ג .  לצורך גישה לאינטרנט נקודת הגישה תקושר מחוץ לחצרים אך ורק אל בעל הרישיון למתן שירות
  גישה אינטרנט )ISP, להלן-ספק אינטרנט(. הקישור לספק אינטרנט יהיה אך ורק באמצעות

 קו תקשורת נתונים המסופק בידי בעל רישיון למתן שירותי תקשורת.
 ד .  קישור נקודת הגישה מחוץ לחצרים לצורך תקשורת נתונים ייעשה באמצעות תשתיות של בעל 

רישיון מתאים.
 Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku מוצר זה יוצר על-ידי או מטעם 

.Tokyo, 108-0075 Japan

תוכנת מערכת
 עצם השימוש בקונסולת PlayStation®5 זו מהווה הסכמה להסכם הרישיון של תוכנת המערכת של

 /doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula למידע נוסף, ראה .Sony Interactive Entertainment Inc 

 . USB אם אינך יכול לבצע עדכון דרך האינטרנט, תוכל להשתמש גם בכונן 
.playstation.com/system-software לפרטים, בקר בכתובת

על ידי עדכון תוכנת המערכת של קונסולת  ™PS5, תוכל ליהנות מתכונות נוספות, משיפור בנוחות השימוש 
ומאבטחה משופרת. עדכן תמיד לגרסה העדכנית ביותר

 כדי ללמוד איך לעדכן את קונסולת PS5 שלכם, עברו למסך הבית ובחרו Settings )הגדרות(  < 
User's Guide, Health and Safety, and Other Information )מדריך למשתמש, בריאות ובטיחות 

ומידע נוסף( < User's Guide )מדריך למשתמש(.
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אמצעי זהירות
לפני השימוש במוצר זה, קרא בעיון מדריך זה ושמור אותו לצורך עיון בעתיד. על הורים ואפוטרופוסים של 

ילדים לקרוא מדריך זה ולוודא שהילד יפעל בהתאם לכל אמצעי הזהירות.

בטיחות

מוצר זה תוכנן תוך דאגה מרבית לבטיחות. עם זאת, כל התקן חשמלי, אם נעשה בו שימוש שלא כהלכה, 
עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה. כדי לסייע להבטיח הפעלה נטולת תאונות, יש לפעול 

בהתאם להנחיות אלו. יש לשים לב לכל האזהרות, אמצעי הזהירות וההוראות. אם אינך בטוח לגבי מידע 
PlayStation® כלשהו במדריך זה, פנה אל קו העזרה המתאים של שירות הלקוחות של

AC-שימוש בכבל מתח ה
בדוק בקביעות אם יש פגמים בכבל מתח ה-AC או הצטברות אבק סביב התקע או המוליך שלו.	 

 אם ההתקן פועל באופן בלתי רגיל, משמיע קולות או פולט ריחות לא רגילים או הופך חם למגע, יש 	 
להפסיק את השימוש, לנתק את כבל מתח ה-AC משקע החשמל ולנתק כל כבל אחר באופן מיידי.

שימוש ברטט של הבקר האלחוטי
 אם הבקר האלחוטי מונח על משטח שטוח, הרטט שלו במהלך משחק עלול לגרום לו ליפול, ולגרום 	 

לפציעה או לתקלה.

 אין להשתמש בפונקציית הרטט או באפקט ההדק אם אתה סובל ממחלה או פציעה כלשהי בעצמות, 	 
 במפרקים או בשרירי הידיים או הזרועות. אם אתה סובל ממחלה או מפציעה כלשהי, אל תשחק 

 בכותרים שכוללים תכונות אלו באמצעות הבקר, אלא אם כן כיבית )העברת למצב Off( פונקציות אלו. 
 כדי לאפשר או להשבית את התכונות, בחר Settings )הגדרות(  < Accessories )אביזרים( 

במסך הבית.

שימוש בכיסוי
אין להשתמש בקונסולה ללא הכיסוי. דבר זה עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לתקלה.	 

פציעות ילדים קטנים
 שמרו מוצר זה הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים. ילדים קטנים עלולים לבלוע חלקים קטנים או ללפף 	 

את הכבלים סביב עצמם, מה שעשוי לגרום לפציעה, תאונה או תקלה.

רמת עוצמת קול
כדי להגן על השמיעה. יש להגביל את זמן השימוש בדיבורית או באוזניות בעוצמת קול גבוהה.	 

יש להימנע מהגברת עוצמת הקול כדי לחסום רעשים מהסביבה.	 

החלש את עוצמת הקול אם אינך יכול לשמוע אנשים מדברים בקרבתך	 

שימוש וטיפול בקונסולה

מיקום הקונסולה
יש להתקין את הקונסולה ולהפעיל אותה במרחק מינימלי של 20 ס"מ מגופך.	 

 אין להשתמש בקונסולה בתוך ארון סגור או בכל מקום שבו עלול להצטבר חום. דבר זה עלול לגרום 	 
לקונסולה להתחמם יתר על המידה, מה שעלול לגרום לשריפה, לפציעה או לתקלה.

 כאשר הקונסולה מתחממת יתר על המידה, תוצג לכם הודעה על המסך שלכם. המשך שימוש בעת 	 
הצגת הודעה זו עלול לגרום להשבתת הקונסולה. כאשר אתם מבחינים בהודעה, כבו את הקונסולה 
והמתינו עד שתתקרר. לאחר שהקונסולה מתקררת, העבירו אותה למיקום מאוורר היטב שאינו נתון 
 לטמפרטורות גבוהות. ודאו שפתחי האוורור של הקונסולה אינם חסומים, ובמקרה שהתקנתם כונן 
 "M.2 SSD עיינו ב-"התקנת .M.2 SSD-בקונסולה, ודאו שחלקי פיזור החום לא ניתקו מה M.2 SSD 

)  עמ' 8(, למידע נוסף על חלקי פיזור חום.

 אין לחשוף את הקונסולה, האביזרים או הסוללה לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר 	 
במהלך ההפעלה, ההובלה והאחסון.

אזור מואר היטב
יש להשתמש באזור מואר היטב ולשמור מרחק בטוח ממסך הטלוויזיה.	 

הפסקות
יש להימנע משימוש ממושך בקונסולה. מומלץ לקחת הפסקה של 15 דקות לכל שעת משחק.	 

הימנע מלשחק כאשר אתה עייף או זקוק לשינה.	 

 הפסק מייד להשתמש בקונסולה אם תתחיל לחוש עייפות או אם תחוש אי-נוחות בידיים או בזרועות בעת 	 
תפעול הבקר האלחוטי. אם המצב נמשך, היוועץ ברופא.

 אם אתה חווה אחת מהבעיות הבריאותיות הבאות, הפסק מייד את השימוש בקונסולה. אם התסמינים 	 
נמשכים, היוועץ ברופא.

סחרחורת, בחילה, לאות או תסמינים דומים למחלת ים 	
אי-נוחות או כאב באיבר גוף כלשהו, כגון העיניים, האוזניים, הידיים או הזרועות 	

נוזל, אבק, עשן או אדים
אין לגעת במוצר במהלך סופת ברקים.	 

אין להשתמש במוצר בקרבת מים.	 

אין לאפשר לנוזלים, לחלקיקים קטנים או לעצמים זרים אחרים לחדור למוצר.	 

 אין לחשוף את המוצר לאבק, לעשן או לאדים. כמו כן, אין למקם את הקונסולה באזור שחשוף לאבק או 	 
לעשן סיגריות בכמות חריגה. הצטברות אבק או משקעי עשן סיגריות על הרכיבים הפנימיים עלולה לגרום 

לתקלה בקונסולה.
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שימוש בבסיס
  יש להשתמש בבסיס המצורף על מנת להציב את הקונסולה לפי ההוראות. אם תשתמש בבסיס 	 

 להצבת הקונסולה שלא לפי ההוראות, קיים סיכון לפציעה, לנזק או לתקלה. להוראות לחיבור הבסיס, 
יש לעיין במדריך להתחלה מהירה.

כאשר אתם ממקמים את הקונסולה אנכית, יהיה עליכם לאבטח את הבסיס לקונסולה באמצעות הבורג. 	 
לאחר שימוש בקונסולה, הבורג עשוי להתחמם. היזהרו בעת הסרת הבסיס או העברת הקונסולה מיד    

לאחר השימוש.

שימוש בכיסוי
אין להשתמש בקונסולה ללא הכיסוי. שימוש שכזה עלול לגרום לשריפה, התחשמלות, או תקלה. אין 	 

להסיר את הכיסוי מהקונסולה מיד לאחר השימוש. היחידה הראשית של קונסולת PS5 שלכם עשויה להיות 
חמה למגע מיד לאחר השימוש, והמשך שימוש ללא הכיסוי עשוי לגרום לכוויות. אם עליכם להסיר את 

הכיסוי, כבו את קונסולת PS5 שלכם, נתקו את כבל מתח AC והכבלים, ואפשרו לה זמן להתקרר.

מיקום וטיפול
 יש לנקוט זהירות בעת נשיאת הקונסולה. אם לא תאחז בקונסולה היטב, היא עלולה ליפול ולגרום נזק או 	 

פציעה. אין לשאת את הקונסולה רק מהכיסוי. בעת חיבור הבסיס לקונסולה, אחוז היטב בכל הקונסולה 
ולא רק בכיסוי.

 אין להזיז את הקונסולה או לשנות את מיקומה כאשר מחוון ההפעלה מאיר או מהבהב. נתונים עלולים 	 
להימחק או להיפגם, וכן ייתכן שייגרם נזק לקונסולה.

אין לעמוד על הקונסולה או להניח עליה עצמים, ואין לערום את הקונסולה עם התקנים אחרים.	 

 אין להניח את הקונסולה ואביזרים המחוברים אליה על הרצפה או במקום שבו הם עלולים לגרום למישהו 	 
למעוד או ליפול.

אין לגעת במחברים של הקונסולה או של האביזרים שלה.	 

כיבוי
  אין לכבות את הקונסולה בעת שמירת נתונים בכונני ה-SSD או ה-USB או בעת טעינת 	 

נתונים מהכוננים. 

 	 AC-משקע החשמל עד לכיבוי מחוון ההפעלה. ניתוק של כבל מתח ה AC-אין לנתק את כבל מתח ה 
כאשר מחוון ההפעלה מאיר או מהבהב עלול לגרום לאובדן או להשחתה של נתונים, או לנזק לקונסולה.

כווית קור
 אין לאפשר מגע של הגוף עם הקונסולה או עם אוויר מהמאווררים של הקונסולה לפרק זמן ממושך בזמן 	 

השימוש. מגע ממושך בתנאים אלו עלול לגרום לכוויות קור.

מכת חשמל סטטי
 בעת שימוש בדיבורית או באוזניות בתנאים של אוויר יבש במיוחד, ייתכן שלעתים תחוש באוזניך מכת 	 

חשמל )סטטי( קלה וקצרה. מכת חשמל זו נגרמת כתוצאה מחשמל סטטי שהצטבר בגוף ולא מדובר 
בתקלה בדיבורית או באוזניות.

שימוש בטוח לילדים
 אנו ממליצים להורים לעקוב אחר הפעילויות המקוונות של הילדים שלהם כדי להבטיח שימוש בטוח 	 

.playstation.com/safety ואחראי באינטרנט. לפרטים נוספים, יש לעיין באתר

מאווררים

אין לחסום מאווררים. כדי לשמור על אוורור טוב, פעל לפי ההנחיות הבאות:

מקם את הקונסולה במרחק של לפחות 10 ס"מ מהקיר.	 

אין להניח על שטיח או על מרבד עם סיבים ארוכים.	 

אין למקם במקום צר או צפוף.	 

אין לכסות בבד.	 

 הקפידו לשמור את תעלות האוורור נקיות מאבק. השתמשו בכלי ניקוי כגון שואב אבק ידני כדי להסיר 	 
הצטברות אבק.

 מומלץ גם להסיר את הכיסויים, ואז להיעזר בשואב אבק ידני כדי להסיר אבק שהצטבר מתחתם. 
לפרטים על הכיסויים, ראו "הסרה וחיבור הכיסויים" ) עמ' 7(. 

תנאי אחסון

הנחה של הקונסולה, כבל מתח ה-AC, הסוללה או אביזרים במקומות הבאים במהלך הפעלה, הובלה ואחסון 
עלולה לגרום לשריפה, להתחשמלות, לפציעה, לנזק או לתקלה. 

אזור חשוף לעשן, לאדים או לאבק בכמויות חריגות.	 

 אזור שחשוף ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר, או כל אזור אחר שחשוף לטמפרטורות גבוהות, כגון 	 
בקרבת מכשירי חימום או אזור שבו עלול להצטבר חום.

משטח לא יציב, נטוי או חשוף לרטט.	 

שימוש בבקר אלחוטי

סוללה מובנית
אזהרה – שימוש בסוללה המובנית:	 

הבקר האלחוטי מכיל סוללת ליתיום-יון נטענת. 	
 לפני השימוש בבקר האלחוטי, יש לקרוא את כל ההוראות לטיפול בסוללה ולטעינתה, ולהקפיד לפעול  	

לפיהן.
יש לנקוט משנה זהירות בעת טיפול בסוללה. שימוש לא נכון עלול לגרום לשריפה ולכוויות. 	
לעולם אין לנסות לפתוח, למעוך, לחמם או לשרוף את הסוללה. 	
אין להשאיר את הסוללה בטעינה למשך זמן ממושך כאשר הבקר האלחוטי לא בשימוש. 	
יש להשליך תמיד סוללות משומשות בהתאם לחוקים או לדרישות המקומיים. 	

חיישן תנועה
 בעת שימוש בפונקציית חיישן התנועה של הבקר האלחוטי, יש לנקוט זהירות בקשר לנקודות הבאות. 	 

פגיעה של הבקר באדם או בעצם עלולה לגרום לפציעה או נזק בשוגג.

לפני השימוש בפונקציית חיישן התנועה, יש לוודא שיש מרחב תנועה מספיק. 	
יש לאחוז בחוזקה בבקר האלחוטי כדי למנוע ממנו להישמט מאחיזה ולגרום נזק או פציעה. 	
 אם נעשה שימוש בבקר אלחוטי שמחובר לקונסולת PS5 באמצעות כבל USB, יש לוודא שיש מספיק  	

מקום לכבל כך שהכבל לא יפגע באדם או בעצם כלשהו.
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תאימות
  הבקרים שנועדו לשימוש עם קונסולות  ®PlayStation®2  , PlayStation ו- PlayStation®3, כגון 	 

 הבקרים האנלוגיים ) ®DUALSHOCK ו- DUALSHOCK®2( והבקר האלחוטי  DUALSHOCK®3, לא 
 PlayStation®4  תואם לתוכנות בתבנית DUALSHOCK®4  הבקר האלחוטי .PS5 תואמים לקונסולת 

.PS5 בקונסולת PS5 אבל לא לתוכנות בתבנית ,PS5 בקונסולת

שורת אורות
  אין להביט בשורת האורות בבקר כאשר היא מהבהבת. אם תחוש אי-נוחות או כאבים באזור כלשהו 	 

בגוף כתוצאה מגירוי אור, הפסק את השימוש מייד.

טעינה
 יש לטעון בסביבה שבה טווח הטמפרטורות נע בין C° 10  עד C° 30 . הטעינה עלולה שלא להיות יעילה 	 

כאשר היא מתבצעת בסביבות אחרות.

  כאשר הבקר האלחוטי אינו נמצא בשימוש לפרק זמן ממושך, מומלץ לטעון אותו לגמרי לפחות פעם 	 
בשנה כדי לסייע לשמור על תפקוד הסוללה.

תוחלת חיים מוגבלת
  לסוללה יש תוחלת חיים מוגבלת. משך פעולת הסוללה יתקצר עם הזמן והשימוש החוזר. משך חיי 	 

הסוללה תלוי גם בשיטת האחסון, במצב השימוש, בהשפעות סביבתיות ובגורמים אחרים.

AC-שימוש בכבל מתח ה

 כדי לסייע בהבטחת פעולה בטוחה, בדוק בקביעות את כבל מתח ה-AC. במקרה של נזק, יש להפסיק 	 
PlayStation® מייד את השימוש ולפנות לקו התמיכה המתאים של שירות הלקוחות של

  יש להשתמש אך ורק בכבל מתח ה-AC המצורף. כבל מתח ה-AC מתוכנן במיוחד לשימוש בקונסולה 	 
זו בלבד, ואין להשתמש בו למכשירים חשמליים אחרים. 

אין לגעת בתקע של כבל מתח ה-AC בידיים רטובות.	 

 יש להגן על כבל מתח ה-AC מפני דריכה או צביטה, בפרט בתקעים, במפצלי שקעים ובנקודות שבהן 	 
הכבל יוצא מהקונסולה.

אין להניח פריטים כבדים על הכבל.	 

אין למקם את כבל מתח ה-AC בקרבת מכשירי חימום ואין לחשוף אותו לחום.	 

 אין לחבר את כבל מתח ה-AC לשנאי מתח או לממיר מתח. חיבור של כבל מתח ה-AC לשנאי מתח 	 
בנסיעות לחו"ל או לממיר מתח ברכב עלול לגרום להתחממות של הקונסולה ולכוויות או לתקלות.

  אין לאפשר לאבק או לחומרים זרים להצטבר סביב מחבר ה-AC IN. לפני חיבור כבל מתח ה-AC, יש 	 
 לבדוק שאין אבק או חומרים זרים בתוך התקע, על התקע או בקצה החיבור של הכבל, שקע החשמל 

 או מחבר ה-AC IN בחלק האחורי של הקונסולה. אם התקע או המחבר מתלכלכים, נגב באמצעות 
מטלית יבשה לפני החיבור.

נתקו את כבל מתח AC  מספק הכוח לפני ניקיון או העברת הקונסולה, או לפני הסרת הכיסוי מהקונסולה. 	 
יש לנתק את כבל מתח AC  כאשר אין בכוונתכם להשתמש בקונסולה לתקופה ממושכת.

בעת הניתוק, אחזו את כבל מתח AC  מהתקע ומשכו ישירות אל מחוץ לספק הכוח. לעולם אין למשוך 	 
מהכבל או להוציא בזווית.

אסור לפרק את הקונסולה או אביזרים שלה או לשנותם

יש להשתמש בקונסולה ובאביזרים בהתאם להוראות שבתיעוד המוצר. אין הרשאה לניתוח או לביצוע שינויים 
בקונסולה או באביזרים, או לניתוח ולשימוש בתצורות המעגלים המודפסים שלה. שינוי לא מורשה בקונסולה 

או באביזרים יגרום לביטול האחריות. בתוך הקונסולה אין חלקים שהמשתמש אמור לתקן או להחליף. 

רשת

נדרש חיבור לאינטרנט על מנת להתחבר לרשת.	 

 עלות שירותי האינטרנט חלה עליך. לפרטים, יש לעיין במידע שמסופק בחוזה השירות או לפנות אל 	 
ספק שירותי האינטרנט.

 	 . 1000BASE-T 100 אוBASE-TX , 10BASE-T שתואם לרשתות Ethernet יש להשתמש אך ורק בכבל 
אין להשתמש בכבל טלפון רגיל או בכבלים מסוג שונה מאלו שמצוינים לעיל. שימוש בסוג שגוי של כבל 

או חוט עלול לגרום לזרימת זרם חשמל גבוהה מהדרוש דרך יציאת ה-LAN, דבר שעלול לגרום 
להתחממות, שריפה או תקלה.

תכונת רשת אלחוטית

 	   2.4 GHz תכונת הרשת האלחוטית של הקונסולה משתמשת בתדירויות שבתחומים  
)WLAN(   5 GHz/) Bluetooth®  , WLAN( . תחום גלי הרדיו GHz 2.4  משותף עם התקנים שונים. 

הקונסולה תוכננה למזער את ההשפעה של התקנים אחרים שמשתמשים באותו תחום. עם זאת, 
במקרים מסוימים השפעה של התקנים אחרים עלולה לפגוע במהירות החיבור, לקצר את טווח האות או 

לגרום לניתוק בלתי צפוי של החיבור.

 הפעולה בתחום התדרים MHz 5150-5350  מוגבלת לשימוש פנימי בלבד. הפעלה ברוחב פס של 	 
MHz 5150-5350  מוגבלת לשימוש בתוך מבנה בלבד. התקנות בכלי רכב, ברכבות ובכל טיס אינן 

.5 250-5350 MHz מותרות עבור רוחב פס של

 בעת שימוש בפונקציית הסריקה של הקונסולה לבחירת נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית, ייתכן 	 
שיוצגו נקודות גישה שאינן מיועדות לשימוש ציבורי. התחבר רק לנקודת גישה שיש לך הרשאה 

להשתמש בה, או לנקודת גישה שזמינה דרך רשת LAN אלחוטית ציבורית או שירות נקודה חמה.

התעבות של לחות

אם הקונסולה עוברת ישירות ממקום קר למקום חם, עשויה להתעבות לחות בתוך הקונסולה. אם דבר זה 
יתרחש, ייתכן שהקונסולה לא תפעל כהלכה. במקרה זה, כבה את הקונסולה ונתק אותה מהחשמל  עד 

להתאדות הלחות )דבר זה עשוי להימשך מספר שעות(. אם הקונסולה עדיין לא פועלת כהלכה, יש לפנות 
לקו התמיכה המתאים של שירות הלקוחות של  ®PlayStation שמופיע בסעיף האחריות.
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ניקוי

 AC-מטעמי בטיחות, לפני ניקוי הקונסולה או האביזרים המחוברים, יש לנתק את כבל מתח ה 
משקע החשמל.

משטחים חיצוניים )כיסוי הפלסטיק של הקונסולה והבקר האלחוטי(
יש לנגב במטלית רכה ויבשה.	 

כדי למנוע דהייה ופגיעה באיכות פני הקונסולה או הציוד ההיקפי, פעל לפי ההנחיות להלן.	 

 אין לרסס או למרוח חומרי הדברה או חומרים נדיפים, כולל מדלל צבע, בנזן או אלכוהול. אין לנגב  	
בבדים שספוגים בחומרים כימיים.

אין להניח או לאחסן את הבקר או האוזניות על הקונסולה. 	

יציאות/מחברים
 אין להשתמש ביציאות/מחברים בקונסולה אם הם מלוכלכים. הם עלולים לא להוליך חשמל כהלכה. 

אם הם מלוכלכים, יש לנגב אותם במטלית יבשה.

הסרה וחיבור הכיסויים
הסירו את הכיסויים בעת טיפול בקונסולה שלכם או התקנת M.2 SSD. הניחו את הקונסולה שלכם על בד 

רך על פני משטח מאוזן לפני חיבור או הסרת הכיסויים.

  אזהרה
הרחיקו מהישג ידם של ילדים קטנים. חלקים קטנים כגון ברגים עשויים להיבלע בטעות ולגרום לחנק.	 

לאחר שכיביתם את קונסולת PS5 שלכם וניתקתם את כבל המתח AC מהחשמל, המתינו עד 	 
שהקונסולה תתקרר לפני שתסירו את הכיסויים ותחברו אותם. ייתכן שהיחידה העיקרית של קונסולת 

PS5 שלכם תהיה עדין חמה לאחר השימוש, מגע ממושך בקונסולה עלול לגרום לכוויות.

היזהרו שהאצבעות שלכם לא נתפסות במרווחים בין החלקים, ולא לפצוע את הידיים והאצבעות 	 
שלכם מפינות החלקים.

בעת הפעלת הקונסולה שלכם, ודאו שהכיסויים מותקנים כשורה. כאשר הכיסויים אינם מותקנים 
כשורה, הדבר עלול לגרום ליחידה הראשית להתחמם יתר על המידה.

	 .)PS5 כיבוי( Turn Off PS5 >  )הפעלה( Power  גשו אל מרכז הבקרה ובחרו
המסך הופך שחור, מחוון ההפעלה מהבהב בלבן, ואז נכבה.

נתקו את כבל מתח AC  ואת הכבלים, ואז המתינו שקונסולת PS5 תתקרר. 	
היחידה הראשית של הקונסולה שלכם חמה מיד לאחר השימוש.

הסירו את הבסיס. 	

הסירו את הכיסויים באמצעות משיכה קלה מעלה בכיוון החץ. 	

כיסוי עליון

כיסוי תחתון
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לחיבור הכיסויים, לחצו אותם בחזקה בכיוון החץ עד הישמע הקליק. 	

כיסוי עליון

כיסוי תחתון

חברו את הבסיס, חברו את כבל מתח AC , והכבלים, ואז הפעילו את המכשיר. 	

M.2 SSD התקנת
M.2 SSD הוא כונן אחסון העושה שימוש בזיכרון פלאש. התקינו כונן M.2 SSD הזמין בחנויות בקונסולת 

PS5 שלכם לאחסון נוסף עבור נתוני המשחקים והיישומים שלכם.

M.2 SSD יגוס

תוכלו להשתמש בכונני M.2 SSD בעלי המפרט הבא:

M.2 NVMe SSD תומך PCI-Express Gen4x4 )מפתח M( ממשק

250 GB - 4 TB אחסון

2230, 2242, 2260, 2280, 22110 ממדים נתמכים

עד 25 מ"מ רוחב: 
30/42/60/80/110 מ"מ אורך: 

עד 11.25 מ"מ )עד 8.0 מ"מ מהנקודה מעל הלוח,  עובי: 
עד 2.45 מ"מ מהנקודה מתחת ללוח(

ממדים כולל מנגנון פיזור חום

הודעות
קיימת תמיכה במכשירים בעלי צד אחד וגם בעלי צד כפול.	 

 	.M.2 SATA SSD-לא קיימת תמיכה ב

 	.)Host Memory Buffer ( HMB-אין תמיכה בהקצאת זיכרון מארח למכשירים התומכים ב

עיינו בקפדנות במפרט הכונן לפני הרכישה וצרו קשר עם המוכר או היצרן אם דרושים לכם פרטים 	 
נוספים. SIE אינה יכולה להבטיח שכל מכשירי M.2 SSD העומדים בדרישות המפרט יפעלו עם הקונסולה 

שלכם ומסירה מעצמה כל אחריות בקשר עם הבחירה, הביצועים או השימוש בכל מוצרי צד שלישי.

M.2 SSD-אודות פיזור חום ב
כונני M.2 SSD הניתנים לשימוש עם מכשיר זה הם בעלי מהירויות העברה גבוהות יותר ולכן עשויים 

להתחמם לטמפרטורות גבוהות. במקרה שה-M.2 SSD אינו כולל מנגנון פיזור חום, חברו מוליך חום, כגון 
צלע קירור, דף טרנספר, או שניהם. לפרטים אודות חיבור מוליך החום, עיינו במדריך למשתמש שלו. במקרה 

של שימוש במכשיר שלכם ללא חלקי פיזור חום, או שחלקי פיזור החום ניתקו במהלך השימוש, היחידה 
הראשית עשויה להתחמם יתר על המידה, והמשך שימוש עשוי לגרום להשבתת המכשיר.
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הסירו את הכיסוי התחתון ) עמ' 7(. 	

הסירו את הבורג מכיסוי חריץ ההרחבה ואז הסירו את הכיסוי. 	

התקינו את M.2 SSD אל שקע ההרחבה. 	
.M.2 SSD-הסירו את הבורג והספייסר, ואז התאימו את הספייסר לממדי ה

כיסוי חריץ הרחבה

M.2 SSD-אודות פיזור חום ב
אזהרות בטיחות

  אזהרה
בעת הפעלת הקונסולה שלכם, ודאו שהכיסוי וכיסוי חריץ ההרחבה מותקנים כשורה. כאשר הכיסוי וכיסוי 

חריץ ההרחבה אינם מותקנים כשורה, הדבר עלול לגרום ליחידה הראשית להתחמם יתר על המידה.

הודעות
לפני המשך תהליך ההתקנה או ההסרה, צרו מגע עם פריט מתכת מוארק לקרקע כדי לשחרר כל 	 

חשמל סטטי מגופכם. הימנעות מפעולה זו עשויה לגרום נזק ל-M.2 SSD או לקונסולת PS5. במיוחד, 
כונן ה-M.2 SSD עושה שימוש בחלקים הרגישים לחשמל סטטי, אז אנא פעלו בזהירות.

אין לגעת במסוף ה-M.2 SSD או בשקע ההרחבה של קונסולת PS5 שלכם.	 

בעת חיבור או הסרה של ברגים, השתמשו במברג המתאים לממדי הברגים. כאשר הממדים אינם 	 
מתאימים, הבורג עשוי להישחק.

 	 PS5 הקפידו לא להפיל חלקים קטנים כמו ברגים וספייסרים אל תוך היחידה הראשית של קונסולת
שלכם. במידה ונופלים חלקים קטנים אל תוך היחידה הראשית, אין להפעיל את המכשיר, אלא לעיין 

באתר התמיכה ) עמוד 14(.

M.2 SSD התקנת
 לאזהרות בטיחות בעת התקנת  M.2 SSD , או לפרטים נוספים בנוגע לכיסויים, ראו "הסרה וחיבור הכיסויים" 

) מוד 7(.

תוכלו להשתמש באחסון M.2 SSD עם גרסאות תוכנת מערכת 21.02-04.00.00 ומעלה.	 

 	.M.2 SSD הניחו את הקונסולה שלכם על בד רך על פני משטח מאוזן לפני התקנת

בורג

ספייסר

HE
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רמזים

 היוועצו באתר התמיכה שלנו במקרה שאבדו לכם חלקים כמו כיסוי חריץ הרחבה, ברגים וספייסרים	 
) עמוד 14(.

למידע על אופן שמירת נתוני המשחקים שלכם על גבי אחסון M.2 SSD, וסוגי הנתונים אותם תוכלו 	 
לשמור, עיינו במדריך למשתמש. ) עמוד 14(

M.2 SSD הסרת כונן
.M.2 SSD-הניחו את הקונסולה שלכם על בד רך על פני משטח מאוזן. כעת תוכלו להסיר את כונן ה

הסירו את הכיסוי התחתון ) עמ' 7(. 	

הסירו את הבורג מכיסוי חריץ ההרחבה, ואז הסירו את הכיסוי. 	

הסירו את בורג  M.2 SSD  המאובטח. 	

הרימו מעט את ה-M.2 SSD, ואז אחזו בקצוות ומשכו אלכסונית מעלה. 	

הדקו בחזרה את הבורג אל הספייסר. 	

חברו את כיסוי חריץ ההרחבה והדקו את הבורג. 	

חברו את הכיסוי התחתון ) עמ' 8(.  	

M.2 SSD-יישרו אותו עם החריץ שעל שקע ההרחבה. הטו את ה ,M.2 SSD-תוך כדי אחיזה בקצה ה
אלכסונית מעלה, והחדירו אותו עד סופו באופן מאובטח היטב אל שקע ההרחבה.

כאן ניתן לראות כונן  M.2 SSD  המצויד בצלע קירור ונייר טרנספר. 

הטו את ה-M.2 SSD מטה ואבטחו אותו באמצעות הבורג.

חברו את כיסוי חריץ ההרחבה והדקו את הבורג. 	

חברו את הכיסוי התחתון ) עמ' 8(. 	

חברו את הבסיס, חברו את כבל מתח AC  והכבלים, ואז הפעילו את המכשיר. 	

כאשר נדלקת קונסולת PS5 שלכם, מופיע מדריך הפירמוט. עקבו אחר ההוראות שעל המסך ופרמטו 
.M.2 SSD את כונן

ספייסר
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מפרט
המבנה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. בהתאם לגרסת התוכנה שבשימוש, הקונסולה 

עשויה לפעול באופן שונה מהמתואר במדריך זה.

PlayStation®5 קונסולת

מעבד מותאם אישית בעל שבב יחיד
 ,x86-64 AMD Ryzen™ «Zen2»  : CPU 

 8 ליבות/16 הליכי משנה
 ,TFLOPS 10 מנועים גרפיים : GPU 

AMD Radeon™  RDNA מבוססי

מעבד מרכזי

GDDR6 16 GB זיכרון

 1*825 GB Custom SSD אחסון

)Hi-Speed USB(  USB Type-A יציאת
2× ) SuperSpeed USB 10Gbps(  USB Type-A יציאת

) SuperSpeed USB 10Gbps(  USB Type-C®  יציאת 
)M שקע הרחבה )מפתח

קלט/פלט*2

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

Bluetooth® 5.1
רשת

3* HDMI™ OUT יציאת AV יציאת

220-240 V  1.60 A
50/60 Hz דירוג אלקטרוני

340 W דירוג חשמל מקסימלי

מ"מ x260 x 92 x 390בערך
)רוחב x גובה x עומק(

מידות חיצוניות
)ללא חלקים בולטים(

בערך 3.4 ק"ג משקל

35°C 5° לC טמפרטורת הפעלה

 חלק מקיבולת כונן ה-SSD שמורה לשימוש שקשור לניהול הקונסולה, לתחזוקה ולפעולות נוספות. כתוצאה  1*
מכך, קיבולת ה-SSD הזמינה עשויה להשתנות.

שימושיות של כל ההתקנים המחוברים אינה מובטחת. 2*

יש להשתמש בכבל ה-HDMI המצורף. 3*

בקר אלחוטי

5 V  1 500 mA דירוג קלט חשמלי

סוללת ליתוים-וין מובנית סוג סוללה

3.65 V מטח סוללה

1 560 mAh קיבולת סוללה

35°C 5° לC טמפרטורת הפעלה

בערך 280 ג‹ משקל

HE
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אחריות

תודה על שרכשת מוצר זה. אנו מקווים שתיהנה להשתמש בו
המונח “מוצר” פירושו )i( קונסולת  ®PlayStation , ) ii(  ציוד היקפי רשמי של  ®PlayStation שסופק באריזה 
עם קונסולת  ®PlayStation, וכן )iii( כל ציוד היקפי רשמי של  ®PlayStation שנמכר בנפרד וכולל הצהרת 

אחריות בהוראות ההפעלה המצורפות לאריזת הציוד ההיקפי.
הערה: תוכנת המערכת שהותקנה-מראש במוצר  או שתסופק מאוחר יותר באמצעות עדכונים או הפצות 

שדרוג מוענקת ברישיון לך, ללא מכירה, ומיועדת לשימוש רק כחלק מהמוצר. התנאים של רישיון תוכנת 
.playstation.com/legal מערכת זו הם כמפורט בכתובת

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

Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom 10. 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 בו על פי התנאים המוגדרים להלן, וכי תתקן או תחליף, על פי בחירת 
SIEE, 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 תהיה ברכיב או קונסולה חדשים 
או משופצים, לפי בחירת SIEE, כמובטח למשך שלושה )3( חודשים או פרק הזמן הנותר של תקופת האחריות 

המקורית, הארוך מבין השניים. 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 

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

חשוב
1.  אם עליך לממש את האחריות, אנא פנה אל מרכז שירות הלקוחות באזורך או לכתובת הדואל, כמפורט 

בעלון זה, לקבלת הוראות החזרה.
2.  היות וחברת SIEE הוציאה מוצר זה לשוק בישראל, אחריות זו תקפה בישראל בתנאי שהקבלה, 

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. 
SIEE   .3 שומרת לעצמה את הזכות לדחות תביעה המוגשת בהתאם לאחריות זו כאשר:

א.  חותם אחריות כלשהו והמספר הסידורי שמופיעים על המוצר ניזוקו, שונו, נמחקו או הוסרו; וכן  
ב. יש  הוכחה לכך שנעשה ניסיון )מוצלח או אחר( לפתוח או להסיר את אריזת המוצר.  

4.  במסגרת אחריות זו, חברת SIEE רשאית לבחור, על-פי שיקול דעתה, לתקן או להחליף את המוצר או 
רכיב של המוצר תוך 21 יום מרגע קבלת המוצר הפגום ממך. כל המוצרים ו/או הרכיבים שיוחלפו יהיו 

.SIEE בבעלותה של חברת
5.  התיקון או ההחלפה עשויים לכלול התקנה של תוכנת המערכת העדכנית ביותר עבור המוצר.

6.  מוצרים עם דיסק קשיח )HDD( חיצוני 
א. בעת פנייה לקבלת שירות במסגרת אחריות זו עבור מוצרים בעלי כונן HDD נשלף, יש להגיע עם   

המוצר ביחד עם כונן ה-HDD המקורי.
ב. תיקונים והחלפות של מוצרים אלו יהיו כרוכים באתחול מחדש של כונן HDD זה.   

ג. אתה מבין ומסכים כי אתחול מחדש של כונן ה-HDD יביא לאובדן הנתונים, הקבצים והתוכנות   
השמורים בו. למניעת אובדן של תוכנות, נתונים או קבצים שברצונך לשמור, במידת האפשר עליך 

לגבות אותם ולמחוק אותם מכונן ה-HDD, לפני שתמסור את המוצר ביחד עם כונן ה-HDD לקבלת 
שירות במסגרת האחריות. התנתקות מ- PlayStation™Network  בקונסולת ה-  ®PlayStation שלך 

תעזור להגן על כל מידע אותו אתה מחשיב חסוי.

)"SSD"( מוצרים עם כונן מצב מוצק   .7
א.  תיקון או החלפה של המוצר יהיו כרוכים באתחול מחדש של כונן SSD זה.   

ב.  אתה מבין שאתחול מחדש של כונן ה-SSD יגרום לאובדן של הנתונים, הקבצים והתוכנות   
המאוחסנות, ומסכים לכך. כדי למנוע אובדן של תוכנות, נתונים או קבצים שברצונך לשמור, במידת 

האפשר עליך לגבות אותם ולמחוק אותם מכונן ה-SSD, לפני שתמסור את המוצר לקבלת שירות 
במסגרת האחריות. התנתקות מ-PlayStation™Network בקונסולת  ®PlayStation תעזור להגן על 

כל מידע שאותו אתה מחשיב חסוי.
ג. בעת החזרת מוצרים בהם הותקן כונן SSD נוסף, יש להסיר את כונן ה-SSD הנוסף בעת תיאום   

שירות אחריות בכפוף לכתב אחריות זה.
8.  למניעת נזק לאמצעי אחסון נתונים חיצוניים, ציוד הקפי, אביזרים או רכיבים לא מקוריים, אובדן 

שלהם או מחיקת נתונים מהם, עליך להסירם לפני שתשלח את המוצר לטיפול במסגרת האחריות.
9.  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.
10.  עליך לגבות את הדיסק הקשיח שלך באופן סדיר כדי למנוע אובדן או שיבוש של הנתונים, הקבצים 

או התוכנות, אם כי חלק מהתוכן אינו ניתן לגיבוי ועל המשתמש להתקינו מחדש.
11. אינך רשאי לתבוע על פי אחריות זו כאשר המוצר ניזוק כתוצאה מ:

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 על-ידי מתקן שירות מורשה   

;SIEE 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.

12.  אינך רשאי להגיש תביעה על-פי כתב אחריות זה אם הפרת הפרה יסודית את רישיון תוכנת 
.)playstation.com/legal המערכת שלך )ראה

13.  במידה המותרת על פי החוק החל, אחריות זו הנה התרופה היחידה 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.
14.  חברת SIEE אינה אחראית לכל מוצר או שירות של צד שלישי אשר 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.
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אנשי קשר בקו התמיכה של שירות הלקוחות

ILמדינת ישראל 

)+972( 2-3752024 

support@il.playstation.com

זכויות יוצרים וסימני מסחר
”, “PlayStation“, ”5“, ”PS5“, ”DUALSHOCK” ו-“PlayStation Shapes Logo” הם סימנים  “

.Sony Interactive Entertainment Inc מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של

.Sony Group Corporation הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של ” “SONY” ו- “

.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

כל שאר סימני המסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה.

HE
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מדריך להתחלה מהירה
למד כיצד להגדיר את קונסולת PS5 שלך וכיצד להשתמש בתכונות בסיסיות במדריך להתחלה מהירה המצורף.

מדריך למשתמש
גלה את כל הדברים שקונסולת PS5 יכולה לעשות. למד כיצד לקבוע תצורה של הגדרות ולהשתמש בכל 

 PS5, פונקציה. כדי לראות את כל המדריך למשתמש, תזדקק לחיבור לאינטרנט. ממסך הבית של קונסולת
Settings )הגדרות(  < User's Guide, Health and Safety, and Other Information )מדריך 

למשתמש, בטיחות וגיהות ומידע אחר( < User's Guide )מדריך למשתמש(.

אתר תמיכה בלקוחות
 כדי לחפש מידע בתמיכה המקוונת, כגון פתרון בעיות מפורט ושאלות נפוצות, 

.playstation.com/help בקר באתר

המידע הכלול במדריך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

אסור לעשות שימוש מסחרי במוצר זה או להשכירו.

© 2022 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.


