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Manual de instruções
Obrigado por comprar uma PlayStation®Classic. Desfrute dos 
jogos carregados previamente nesta consola.

© 2018 Sony Interactive Entertainment Inc.

PT



2

Para evitar choques elétricos, não abra a 
caixa. A reparação desta unidade só deve 
ser efetuada por pessoal qualificado.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com 
os limites estipulados na Diretiva EMC relativa à 
compatibilidade eletromagnética. Não utilize um cabo de 
comprimento superior a 3 metros.

Este produto foi fabricado pela ou em nome da Sony 
Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku 
Tokyo, 108-0075 Japan. 
Importado e distribuído na Europa pela Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
O representante autorizado para emitir e deter declarações 
de conformidade é a Sony Belgium, bijkantoor van Sony 
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, 
Bélgica.

Ataques epilépticos induzidos pelo 
estímulo da luz (Epilepsia por 
fotossensibilidade)
Se tiver algum problema epilético ou se já tiver tido ataques 
epiléticos, consulte o seu médico antes de jogar. Algumas 
pessoas podem sentir dores nos olhos, alterações na visão, 
enxaquecas, contrações musculares, convulsões, desmaios, 
perdas de consciência ou desorientação quando expostas a 
luzes a piscar ou a tremeluzir ou a outros estímulos da luz 
num ecrã de televisão ou enquanto jogam jogos de vídeo. 
Se tiver algum dos sintomas indicados enquanto estiver a 
jogar, suspenda imediatamente a utilização do sistema e 
consulte o seu médico.
Pare imediatamente de jogar se sentir os seguintes 
sintomas
Para além dos seguintes sintomas, se, quando estiver a 
jogar, sentir enxaquecas, tonturas, náuseas, fadiga, 
sintomas semelhantes a doença de locomoção ou se sentir 
um desconforto ou dores em qualquer parte do corpo, 
como por exemplo nos olhos, ouvidos, mãos, braços ou pés, 

pare imediatamente de jogar. Se esse estado se mantiver, 
procure cuidados médicos.

Software
A utilização deste produto pressupõe a aceitação do 
contrato de licença do software da Sony Interactive 
Entertainment Inc. Consulte  
doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/ para obter mais 
detalhes.

O uso comercial ou aluguer deste produto é proibido.

A informação contida neste manual está sujeita a alterações 
sem aviso prévio.

ADVERTÊNCIA
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Antes de utilizar o produto, leia atentamente este manual e 
o manual fornecido com o adaptador de CA (não incluído) 
e guarde-os para referência futura. Os pais e tutores das 
crianças devem ler estes manuais e certificar-se de que a 
criança cumpre todas as precauções de segurança. 

Segurança
Este produto foi desenvolvido com a especial preocupação 
na segurança. No entanto, qualquer dispositivo elétrico, se 
for utilizado de forma imprópria, pode causar incêndio, 
choque elétrico ou lesões pessoais. Para assegurar uma 
utilização sem acidentes, siga as seguintes instruções:

 ˎ Tenha atenção a todos os avisos, precauções e instruções.
 ˎ Inspecione regularmente o cabo USB para ver se tem 

danos ou pó acumulado à volta da ficha do adaptador 
de CA (não incluído) ou da fonte de alimentação.

 ˎ Pare de utilizar, desligue o adaptador de CA (não incluído) 
da fonte de alimentação e desligue imediatamente todos os 
outros cabos se o dispositivo funcionar de uma maneira 
anormal, produzir algum som ou cheiro fora do normal ou 
ficar demasiado quente ao toque.

 ˎ Ligue e utilize a consola num local com acesso fácil à 
tomada elétrica.

 ˎ Contacte o serviço de suporte técnico do sistema 
PlayStation® adequado, cujos contactos se encontram no 
folheto da garantia.

Utilização e manuseamento
 ˎ Apenas pode jogar os jogos carregados previamente 

nesta consola. Nesta consola, não poderá transferir e 
jogar nenhuns outros jogos, nem reproduzir discos de 
software com o formato PlayStation® e CDs de áudio.

 ˎ Apenas os comandos incluídos são compatíveis com 
esta consola.

 ˎ A memória da consola guarda uma quantidade limitada 
de dados de gravações de jogos. Os dispositivos externos 
de armazenamento, como cartões de memória, não são 
suportados.

 ˎ Algumas funcionalidades e a experiência de jogo podem 
ser diferentes ao jogar em consolas PlayStation® lançadas 
anteriormente.

 ˎ Não utilize a consola num armário fechado ou noutros 
locais onde possa haver um aumento de temperatura. Se 
o fizer, pode provocar o sobreaquecimento da consola e 
dar origem a ferimentos ou avarias.

 ˎ Se a temperatura interna da consola se tornar elevada, 
será apresentada uma mensagem. Neste caso, desligue a 
consola e deixe-a sem ser utilizada durante algum 
tempo. Depois de a consola arrefecer, desloque-a para 
um local com boa ventilação e retome a sua utilização.

 ˎ Utilize numa área bem iluminada e mantenha uma 
distância segura do ecrã do televisor.

 ˎ Evite a utilização prolongada da consola. Faça um 
intervalo de 15 minutos após cada hora de jogo.

 ˎ Evite jogar quando estiver cansado ou precisar de 
dormir.

 ˎ Pare imediatamente de utilizar a consola se começar a 
sentir-se cansado ou se sentir desconforto ou dor nas 
mãos ou nos braços enquanto estiver a utilizar o 
comando. Se o sintoma persistir, consulte um médico.

 ˎ Se tiver algum dos problemas de saúde seguintes, 
suspenda imediatamente a utilização da consola. Se os 
sintomas persistirem, consulte um médico.
 –Tonturas, náusea, fadiga ou sintomas semelhantes a 
doença de locomoção
 –Desconforto ou dores numa parte do corpo, tal como 
olhos, ouvidos, mãos ou braços

 ˎ Mantenha a consola, os acessórios e todos os 
componentes pequenos fora do alcance de crianças.

 ˎ Mantenha este produto fora do alcance das crianças. As 
crianças podem engolir peças pequenas ou enrolar-se 
nos cabos, o que pode provocar lesões, acidentes ou 
avarias.

 ˎ Certifique-se de que o adaptador de CA (não incluído) 
está desligado da fonte de alimentação antes de ligar o 
cabo HDMI.

 ˎ Não toque na consola, no adaptador de CA (não 
incluído), nem nos cabos ou acessórios ligados durante 
uma trovoada.

 ˎ Não utilize a consola nem os acessórios perto de água.
 ˎ Não deixe que líquidos, pequenas partículas ou outros 

objetos estranhos entrem na consola ou nos acessórios.
 ˎ Não exponha a consola a chuva ou humidade.
 ˎ Não coloque recipientes com líquidos em cima da 

consola.
 ˎ Não toque nos conectores da consola ou dos acessórios.
 ˎ Não exponha a consola nem os acessórios a pó, fumo ou 

vapor. Além disso, não coloque a consola numa área 
excessivamente sujeita ao pó ou ao fumo de cigarros.

 ˎ Tenha cuidado ao transportar a consola e os respetivos 
acessórios. Se não os agarrar bem, a consola e os acessórios 
podem cair e provocar danos materiais ou ferimentos.

 ˎ Não desligue a consola enquanto estiverem a ser 
guardados ou carregados dados a partir da memória da 
consola.

 ˎ Não retire o adaptador de CA (não incluído) da fonte de 
alimentação enquanto o indicador POWER estiver 
verde. Se o fizer, poderá perder dados ou corrompê-los, 
bem como danificar a consola.

 ˎ Não se coloque nem ponha objetos em cima da consola e 
não sobrecarregue a consola com outros dispositivos. 

 ˎ Não coloque a consola e os acessórios ligados no chão 
ou num lugar onde alguém possa tropeçar ou 
desequilibrar-se.

 ˎ Não permita o contacto corporal com a consola por um 
período de tempo prolongado enquanto esta estiver em 
uso. Poderá provocar queimaduras a baixa temperatura.

 ˎ Quando ligar a consola a um plasma ou TV de 
projeção*, não deixe uma imagem fixa no ecrã da TV por 
um longo período de tempo, pois pode deixar uma 
imagem fantasma permanentemente no ecrã.
* Exceto os tipos de ecrã LCD

Condições de armazenamento
 ˎ Não exponha a consola nem os acessórios a 

temperaturas elevadas, humidade elevada ou luz solar 
direta.

 ˎ Não aqueça a consola com equipamento de cozinha ou 
de aquecimento, como, por exemplo, um secador. Tal 
poderá originar um incêndio, ferimentos ou avaria. 

 ˎ Não coloque a consola nem os acessórios em superfícies 
instáveis, inclinadas ou sujeitas a vibrações.

Saídas de ventilação
Não bloqueie nenhuma saídas de ventilação. Para manter 
uma boa ventilação, siga as instruções abaixo:

 ˎ Coloque a consola a uma distância de, pelo menos,  
10 cm da parede.

 ˎ Não a coloque sobre uma carpete ou tapete com fibras 
compridas.

 ˎ Não a coloque num espaço estreito ou apertado.
 ˎ Não a tape com um pano.
 ˎ Não deixe que se acumule pó nas saídas de ventilação.

Precauções
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Adaptador de CA (não incluído) e cabo USB
 ˎ Não utilize um adaptador de CA (não incluído) que não 

cumpra as especificações indicadas. Se o fizer, pode 
causar um incêndio ou choque elétrico.

 ˎ Não toque na ficha do adaptador de CA (não incluído) 
com as mãos molhadas.

 ˎ Não danifique o cabo USB. A utilização de um cabo ou 
conector danificado pode causar um incêndio ou choque 
elétrico.

 ˎ Proteja o cabo USB para que não seja pisado ou trilhado, 
sobretudo no conector e no ponto onde o cabo sai da consola.

 ˎ Não modifique o cabo USB.
 ˎ Não coloque objetos pesados em cima do cabo USB. 

Nunca puxe pelo cabo.
 ˎ Não coloque o cabo USB perto de equipamento de 

aquecimento e não exponha o cabo ao calor.
 ˎ Antes de ligar a consola à corrente, certifique-se de que 

não existe pó ou matéria estranha dentro ou por cima 
das portas, dos conectores ou da fonte de alimentação. Se 
a ficha ou o conector ficarem sujos, limpe com um pano 
seco antes de os ligar. Deixar acumular pó ou matéria 
estranha pode causar um incêndio ou choque elétrico.

 ˎ Desligue o adaptador de CA (não incluído) da fonte de 
alimentação antes de limpar ou mover a consola, ou 
quando não utilizar a consola por um longo período de 
tempo. Ao desligar, agarre no cabo USB pelo conector e 
puxe-o diretamente para fora do adaptador de CA (não 
incluído). Nunca puxe pelo cabo e não o puxe com 
inclinação.

 ˎ Não ligue o adaptador de CA (não incluído) a um 
transformador de tensão ou conversor. Ligar o 
adaptador de CA (não incluído) a um transformador de 
tensão para viajar no estrangeiro ou a um conversor 
para utilização num automóvel pode causar 
queimaduras ou uma avaria.

Nunca desmonte nem modifique a 
consola ou os acessórios
Utilize este produto de acordo com as instruções da 
respetiva documentação. Não é dada autorização para 
análise ou modificação deste produto ou análise e 
utilização da configuração dos circuitos. A modificação não 
autorizada deste produto anula a garantia. Não há 
componentes dentro do produto que possam ser 
consertados pelo utilizador.

Condensação da humidade
Se esta consola for transportada diretamente de um local 
frio para um quente, é possível que haja condensação de 
humidade dentro da consola que a impeça de funcionar 
corretamente. Se isto ocorrer, desligue a consola e retire o 
cabo de alimentação. Utilize a consola apenas depois de a 
humidade se evaporar, o que pode demorar várias horas. 
Se a consola continuar a não funcionar corretamente, 
contacte o serviço de assistência ao cliente do sistema 
PlayStation® adequado cujos contactos se encontram no 
folheto da garantia. 

Limpeza
Por motivos de segurança, antes de limpar a consola ou os 
acessórios ligados, desligue o adaptador de CA (não 
incluído) da fonte de alimentação.
Superfícies exteriores (tampa de plástico da consola 
e comando)
Siga as instruções abaixo para evitar que a parte externa do 
produto deteriore-se ou sofra descoloração:

 ˎ Limpe com um pano macio e seco.
 ˎ Não aplique inseticida ou outras substâncias voláteis.
 ˎ Não coloque nenhum material feito de borracha ou vinil 

no exterior do produto por um período prolongado de 
tempo.

 ˎ Não utilize solventes ou outros químicos. Não limpe 
com um pano de limpeza com tratamento químico.

Saídas de ventilação
Quando se acumular pó nas saídas de ventilação da 
consola, remova-o com um aspirador de baixa potência.
Conectores
Não utilize quando os conectores da consola ou o cabo USB 
não estiverem limpos. Se utilizar quando estiverem sujos, o 
fluxo da corrente elétrica poderá ficar obstruído. Retire a 
sujidade com um pano seco.

Quando encontra este símbolo em qualquer um dos nossos 
produtos elétricos ou na respetiva embalagem, isso indica 
que o produto elétrico não deve ser eliminado juntamente 
com o lixo doméstico normal na UE, na Turquia ou outros 
países com sistemas de recolha de resíduos separados. Para 
assegurar o tratamento correto dos resíduos, elimine-os 
através de um serviço de recolha autorizado, em 
conformidade com as leis ou requisitos locais. Os produtos 
elétricos usados também podem ser eliminados sem 
quaisquer custos quando compra produtos novos do 
mesmo tipo. Além disso, nos países da UE, os revendedores 
de maiores dimensões poderão aceitar pequenos produtos 
eletrónicos usados sem quaisquer custos. Pergunte no seu 
revendedor local se este serviço está disponível para os 
produtos que pretende eliminar. Assim, ajudará a 
conservar os recursos naturais e a melhorar os níveis de 
proteção ambiental relativos ao tratamento e à eliminação 
de resíduos elétricos.
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Ligue a consola conforme indica a ilustração.
 ˎ Utilize os cabos fornecidos.
 ˎ Efetue todas as ligações antes de ligar o adaptador de CA (não incluído) a uma fonte de alimentação. O indicador POWER acende a cor de laranja momentaneamente.
 ˎ Leia também os manuais de instruções de quaisquer outros dispositivos ligados.

Ligar a consola à corrente

Ligar o comando
Ligue o comando a uma porta do comando. Quando jogar sozinho, ligue o comando à  
porta 1.

Ligar e desligar a consola
Mude a entrada da sua TV para HDMI e, de seguida, prima o botão POWER. Quando a 
consola está ligada, o indicador POWER muda de cor de laranja para verde e o ecrã inicial 
aparece na TV.
Para desligar a consola, prima novamente o botão POWER.

Porta de entrada HDMI

Cabo HDMI

Porta USB

Botão POWER/indicador POWER

A uma fonte de alimentação

Adaptador de CA (não incluído)
Utilize um adaptador de CA 
compatível com uma saída USB 
(Tipo A) de 5 V e 1,0 A.

Cabo USB
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Iniciar um jogo
Selecione um jogo com o botão para a direita ou o botão para a esquerda do comando.
Surge o ecrã inicial do jogo.

Guardar
Pode guardar os dados do jogo num cartão de memória virtual.
O método para guardar dados e carregar dados varia em função do jogo.
Selecione [CARTÃO DE MEMÓRIA] no ecrã inicial para visualizar ou eliminar dados 
guardados do jogo selecionado.

Mudar discos
Poderá precisar de mudar discos virtuais para o software do formato PlayStation® fornecido 
originalmente em vários discos. Se surgir uma mensagem a solicitar que mude os discos, 
prima o botão OPEN da consola.
Note que carregar no botão OPEN ativa a troca de discos virtuais e não abre a consola.

Regressar ao ecrã inicial
Prima o botão RESET na consola. O seu jogo é fechado e o estado atual do jogo é guardado 
como um ponto de continuação.

 ˎ Pode ser guardado um ponto de continuação para um único jogo. Se já existir um ponto 
de continuação, é possível substituí-lo.

 ˎ Selecione [PONTO DE CONTINUAÇÃO] no ecrã inicial para continuar a jogar onde 
tinha parado.

Se a consola não reconhecer o seu comando
Prima o botão RESET na consola.

Ecrã inicial

CARTÃO DE MEMÓRIA

PONTO DE CONTINUAÇÃO Jogo selecionado

Botão RESET Botão OPEN

Jogar um jogo
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Especificações

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem 
aviso prévio.
As ilustrações e as imagens de ecrã utilizadas neste manual 
podem ser diferentes das do produto real.

Saída de vídeo
720p, 480p
Saída de som
PCM linear
Entrada/saída
Porta de saída HDMI™
Porta USB (Micro-B)*
Porta do comando × 2
Tensão de alimentação*
5 V  1.0 A
Potência nominal máxima
5 W
Dimensões externas (excluindo o comando)
Approx. 149 × 33 × 105 mm  
(largura × altura × profundidade)
Peso
Consola Aprox. 170 g
Comando Aprox. 140 g
Temperatura de operação
5 °C a 35 °C

* É necessário um adaptador de CA USB compatível (não 
incluído) para utilizar esta consola. Utilize um adaptador 
de CA compatível com uma saída USB (Tipo A) de 5 V e  
1,0 A. Não é, contudo, certo que todos os adaptadores de 
CA sejam compatíveis com a sua consola.

Direitos de autor e marcas 
comerciais

" ", "PlayStation" e " " são marcas comerciais 
registadas ou marcas comerciais da Sony Interactive 
Entertainment Inc.

"SONY" e " " são marcas comerciais registadas ou 
marcas comerciais da Sony Corporation.

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.

Visite doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/ ou consulte 
as informações incluídas no software sobre licenças de 
software de outros programadores, software de código 
aberto e direitos de autor.

Todas as outras marcas comerciais pertencem aos 
respetivos proprietários.

Mais informações

Site da PlayStation®Classic
Para obter mais informações sobre o produto, visite o site 
que se segue.
rd.playstation.com/psclassic/ 

Assistência 
O site oficial de suporte de produtos da PlayStation® 
disponibiliza as mais recentes perguntas e respostas sobre o 
seu produto.
playstation.com/help/psclassic/ 

Estado do indicador POWER
Desligado
A consola está desligada.
Laranja
A consola está em espera.
Verde
A consola está ligada.
Laranja e verde a piscar alternadamente
A consola está em sobreaquecimento.
Remova o adaptador de CA (não incluído) da fonte de 
alimentação e deixe a consola num local bem ventilado 
durante algum tempo.
Vermelho
A consola está em sobreaquecimento.
A consola desliga-se automaticamente. Remova o 
adaptador de CA (não incluído) da fonte de alimentação e 
deixe a consola num local bem ventilado durante algum 
tempo.
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