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VARNING

Elstötar

Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart 
yrkesreparatörer utföra service på maskinen.

Laser

Den här produkten är klassad som en klass 1-laser enligt IEC60825-1:2014. 
KONSUMENTLASERPRODUKT  
EN 50689:2021

Varning
Om produkten eller dess tillbehör utsätts för modifieringar eller används 
på annat sätt än det som beskrivs i den här texten kan detta leda till att  
du eller din omgivning utsätts för skadlig strålning.

Risken för ögonskador ökar eftersom optiska verktyg används i produkten.

Rörliga fläktblad

Undvik att vidröra fläktbladen.

Krampanfall orsakade av ljusstimulans (ljusframkallad epilepsi)

Om du har epilepsi eller har haft krampanfall ska du rådgöra med läkare innan  
du använder konsolen.
En del människor är känsliga för blinkande och flimrande ljus eller geometriska former 
och mönster. De kan ha epilepsi och kan få epileptiska anfall när de spelar tv-spel och 
tittar på videor.

SLUTA ANVÄNDA PRODUKTEN OMEDELBART och tala med en läkare om du upplever 
något av följande hälsoproblem eller symptom till följd av flimrande eller blinkande ljus 
eller annan ljusstimulans när du spelar tv-spel eller tittar på videomaterial: värk  
i ögonen, synförändringar, migrän, muskelryckningar, kramper eller andra ofrivilliga 
rörelser, avsvimning, förlorat medvetande eller förvirring och desorientering.

Utöver ovanstående SKA DU OMEDELBART SLUTA ANVÄNDA PRODUKTEN när  
du upplever något av följande symptom: huvudvärk, yrsel, illamående, trötthet, 
symptom som påminner om åksjuka och obehag eller smärta i exempelvis ögon, öron, 
händer, armar och fötter när du spelar. Om besvären kvarstår ska du söka läkarvård.

Radiovågor

Radiovågor kan påverka elektronisk utrustning och medicinska enheter (till exempel 
pacemakrar), vilket kan orsaka funktionsfel och personskador.
• Om du använder en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du höra med en 

läkare eller tillverkaren av den medicinska utrustningen innan du använder funktionen 
för trådlöst nätverk (Bluetooth® och trådlöst LAN).

• Använd inte funktionen för trådlöst nätverk på följande platser:
 – Platser där det är förbjudet att använda trådlösa nätverk, till exempel på sjukhus. 
Följ reglerna för vårdinrättningen när du använder konsolen på deras område.

 – Områden nära brandlarm, automatiska dörrar och andra typer av automatiserad 
utrustning.

Magneter

Produkterna innehåller magneter som kan påverka pacemakrar, defibrillatorer, 
programmerbara shunt-klaffar och annan medicinsk utrustning. Placera inte 
produkterna i närheten av sådan medicinsk utrustning eller i närheten av personer  
som använder sådan utrustning. Om du använder sådan medicinsk utrustning  
ska du rådfråga läkare innan du använder produkten.

Användning av headset och hörlurar

Om headset eller hörlurar (medföljer inte) används på hög volym kan det leda till 
permanent hörselnedsättning. Ställ in volymen på en säker nivå. En alltför hög ljudnivå 
kan efter ett tag börja kännas normal, men den kan skada hörseln. Om det tjuter  
i öronen, du upplever obehag i öronen eller om du inte hör tal tydligt ska du sluta 
använda produkten och se till att få hörseln kontrollerad. Ju högre volym, desto 
snabbare kan hörseln påverkas.
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Litiumbatterier

VARNING: Den här konsolen har ett inbyggt  
litiumjonbatteri/knappcellsbatteri. 

•	 Batteriet är farligt. Både nya och använda batterier ska förvaras 
oåtkomliga för barn. 

•	 Om batteriet sväljs eller på annat sätt hamnar i kroppen kan det orsaka 
allvarliga eller dödliga skador inom 2 timmar. 

•	 Om du misstänker att någon svalt batteriet eller på annat sätt fått in det  
i kroppen måste ni omedelbart uppsöka akutvård.

Rör inte vid skadade eller läckande litiumjonbatterier. Om det inbyggda batteriet läcker 
ska du sluta använda produkten omedelbart och kontakta teknisk support. Om du får 
batterivätska på kläderna, huden eller i ögonen ska du skölja av med rent vatten och 
rådfråga en läkare. Batterivätska kan orsaka blindhet.

Efterlevnad

Utrustningen har testats och godkänts enligt de begränsningar som anges  
i RE-direktivet. Använd bara kablar som antingen a) medföljer utrustningen,  
b) är officiella PlayStation-tillbehör eller c) är kortare än 3 meter.

Produkten är tillverkad av, eller tillverkad på uppdrag av, Sony Interactive Entertainment 
Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importeras till Europa och distribueras av (Storbritannien undantaget) Sony Interactive 
Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Frågor om produktens godkännande i EU skickas till tillverkarens auktoriserade 
representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 
1930 Zaventem, Belgien.

Uttalande om uppfyllelse av RE-direktivet  
(direktivet om radio- och teleterminalutrustning) 

Härmed intygar Sony Interactive Entertainment Inc. att denna produkt står  
i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta 
bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU. För ytterligare information,  
gå in på följande hemsida: https://compliance.sony.eu

Den här radioutrustningen är avsedd att användas tillsammans med godkänd version 
av programvaran, vilken anges i EU-försäkran om överensstämmelse. Programvaran 
som är installerad i den här radioutrustningen har verifierats överensstämma med de 
väsentliga egenskapskraven i direktiv 2014/53/EU. Programvaruversionen går att visa  
så här: Välj Inställningar  > System > Systemprogramvara > Konsolinformation.

Trådlöst frekvensband och högsta uteffekt:
– Bluetooth® 2,4 GHz: mindre än 10 mW
– WLAN 2,4G Hz: mindre än 100 mW
– WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: mindre än 100 mW, W58: mindre än 25 mW
Radioutrustningen klassificerades som mottagarkategori 1 enligt
definitionen i EN 300 440 V2.1.1.

Ekodesign för produkter

Besök följande webbadress för mer information om EU-förordning 801/2013 om 
elförbrukning samt om den frivilliga ekodesignordningen för spelkonsoler (enligt 
rapport COM(2015) 178 till Europaparlamentet och rådet): playstation.com/Ecodesign

SV
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Produktkassering

När du ser någon av de här symbolerna på elektronisk utrustning, batterier eller 
paketering från oss vet du att det här är en elektronisk produkt eller ett batteri som inte 
ska slängas i hushållssopor inom EU, Storbritannien och Turkiet eller andra länder där 
separat sophantering finns tillgänglig. Säkerställ att produkten och batteriet kasseras 
på korrekt sätt på en behörig insamlingsstation i enlighet med gällande lagar och 
föreskrifter. Förbrukade elektriska produkter och batterier kan även kasseras kostnadsfritt 
hos återförsäljaren när du köper en ny produkt av samma typ. I Storbritannien och 
länder inom EU kan dessutom större återförsäljare ta emot mindre elektroniska 
produkter kostnadsfritt för kassering. Fråga hos din lokala återförsäljare om de erbjuder 
en sådan service för de produkter du vill kassera. På så sätt bidrar du även till att bevara 
naturresurser och förbättra standarderna för miljöskydd vad gäller behandling och 
kassering av elektriskt avfall.

Den här symbolen kan användas på batterier i kombination med andra kemisymboler. 
Symbolen för bly (Pb) förekommer om batteriet innehåller över 0,004 % bly.

Den här produkten innehåller ett batteri som är inbyggt av säkerhets-, prestanda- och 
dataintegritetsskäl. Batteriet ska inte behöva bytas ut under produktens livslängd och 
bör endast tas ut av kunnig servicepersonal. För att garantera rätt avfallsbehandling för 
batteriet, sortera den här produkten som elektriskt avfall.

Systemprogramvara
Genom att använda PlayStation5®-konsolen godkänner du Sony Interactive 
Entertainment Inc.:s licensavtal för systemprogramvara. Mer information finns  
på doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Om du inte kan uppdatera via internet kan du använda en spelskiva eller USB-enhet.  
Läs på playstation.com/system-software.

Genom att uppdatera systemprogramvaran på PS5™-konsolen kan du få tillgång till 
ytterligare funktioner, bättre användbarhet och bättre säkerhet. Uppdatera alltid till den 
senaste versionen. 

För att ta reda på hur du uppdaterar från din PS5™-konsol, gå till hemskärmen, välj  
Inställningar  > Användarhandbok, hälso- och säkerhetsinformation samt annan 
information > Användarhandbok.
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Försiktighetsåtgärder
Innan du använder produkten ska du läsa användarhandboken. Spara den för framtida 
bruk. Föräldrar och vårdnadshavare bör läsa igenom denna handbok och se till att barn 
följer samtliga försiktighetsåtgärder.

Säkerhet

Den här produkten har utformats med största hänsyn till säkerheten. All elektrisk 
utrustning kan emellertid orsaka brand, elstötar eller personskador om den används fel. 
Säkerställ olycksfri användning genom att följa dessa riktlinjer. Uppmärksamma alla 
varningar, föreskrifter och anvisningar. Om du känner osäkerhet inför någon information 
i handboken kontaktar du kundtjänsten på PlayStation® via kontaktuppgifterna  
i garantihäftet.

Användning av strömsladden
• Undersök regelbundet strömsladden och titta efter skador på den eller damm som 

samlas vid strömkontakten och eluttaget.
• Sluta använda enheten, dra loss strömsladden ur eluttaget och koppla bort alla andra 

kablar omedelbart om enheten fungerar onormalt, ger ifrån sig ovanliga ljud, avger 
lukt eller blir så varm att den inte går att vidröra.

Använda den trådlösa handkontrollens vibrationsfunktion
• Om den trådlösa handkontrollen ligger på en plan yta kan dess vibrationer under spel 

göra att den faller ned, vilket i sin tur kan orsaka personskada och funktionsfel.
• Använd inte vibrationsfunktionen eller funktionen för avtryckareffekt om du har någon 

åkomma eller skada som berör skelett, leder eller muskler i händerna eller armarna. 
Om du har en sådan åkomma eller skada ska du inte spela spel med de funktionerna 
med handkontrollen annat än om du stängt av dem. Du aktiverar och avaktiverar 
funktionerna under Inställningar  > Tillbehör på hemskärmen.

Höljet
• Använd inte konsolen utan höljet på. Om du gör det kan det orsaka brand, elstötar 

och funktionsfel.

Skador på små barn
• Se till att produkten är utom räckhåll för små barn. Små barn kan svälja små delar eller 

trassla in sig i sladdarna, vilket kan orsaka skada, olycksfall eller funktionsfel.

Volymnivå
• Skydda din hörsel på följande sätt: Spela inte upp ljud på hög volym via headsetet 

eller hörlurarna under längre tidsperioder.
• Undvik att höja volymen för att stänga ute störande ljud från omgivningen.
• Sänk volymen om du inte kan höra när folk talar nära dig.

Användning och hantering av konsolen

Konsolens placering
• Konsolen ska installeras och användas på minst 20 cm avstånd från kroppen.
• Använd inte konsolen i ett stängt skåp eller på andra ställen där värme alstras. Om  

du gör det kan konsolen överhettas, vilket kan leda till brand, skada och funktionsfel.
• Om konsolen blir för varm visas en avisering på skärmen. Fortsatt användning under 

tiden meddelandet visas kan leda till att konsolen slutar fungera. Om du ser 
meddelandet ska du stänga av konsolen och vänta på att den svalnar. När konsolen 
svalnat ska du flytta den till en plats med bra luftflöde där den inte utsätts för höga 
temperaturer. Kontrollera att konsolens ventilationsöppning inte är blockerad,  
och om du har installerat en M.2 SSD-enhet i konsolen ska du säkerställa att de 
värmeavledande delarna inte har lossnat från M.2 SSD-enheten. Läs ”Installera  
en M.2 SSD-enhet” (  sida 10) för mer information om värmeavledande delar.

• Utsätt inte konsolen, tillbehören och batteriet för höga temperaturer, hög luftfuktighet 
eller direkt solljus under användning, transport och förvaring.

Väl upplyst plats
• Använd den på en väl upplyst plats och håll ett säkert avstånd från tv-skärmen.

Pauser
• Använd inte konsolen alltför långa stunder i taget. Ta 15 minuters paus varje timme.
• Undvik att spela när du är trött eller behöver sova.
• Om du börjar känna dig trött, om du känner obehag eller får ont i händerna eller 

armarna när du använder den trådlösa handkontrollen ska du genast sluta använda 
konsolen. Om besvären kvarstår bör du rådfråga läkare.

• Om du upplever något av nedanstående hälsoproblem ska du sluta använda 
konsolen omedelbart och rådfråga läkare om symptomen kvarstår:

 – yrsel, illamående, trötthet eller symptom som liknar åksjuka
 – smärta eller obehag i någon del av kroppen, till exempel i ögon, öron, händer eller armar

Vätska, damm, rök och ånga
• Vidrör inte produkten under åskoväder.
• Använd inte produkten nära vatten.
• Se till att vätska, små partiklar och andra främmande föremål inte tränger in i produkten.
• Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga. Du bör inte heller placera konsolen  

på en plats där den utsätts för mycket damm eller cigarettrök. Damm och rester  
av cigarettrök på de interna komponenterna (till exempel på linsen) kan orsaka 
funktionsfel på konsolen.

Använda stativet
• Använd det medföljande stativet till att installera konsolen enligt anvisningarna. 

Om du inte använder stativet och installerar konsolen på ett annat sätt än det som 
anges finns det risk för person- och maskinskada och funktionsfel. Anvisningar för  
hur du ansluter stativet finns i snabbhandledningen.

• Om du använder konsolen med stativet i lodrätt ställning måste den säkras med  
skruv. Efter användning av konsolen kan skruven bli väldigt varm. Var försiktig när  
du avlägsnar stativet eller lyfter konsolen direkt efter användning.
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Användning av höljet
• Använd inte konsolen utan höljet. Om du gör det finns det risk för brand, elektrisk stöt 

eller andra fel. Ta inte bort höljet från konsolen direkt efter användning. Huvudenheten  
i PS5-konsolen kan fortfarande vara varm direkt efter användning, och fortsatt hantering 
utan höljet kan leda till brännskador. Om du måste ta bort höljet ska du stänga av 
PS5-konsolen, dra ut strömsladden och alla kablar och vänta på att den svalnar.

Placering och hantering
• Var försiktig när du bär konsolen. Om du inte har ett bra grepp kan konsolen falla och 

orsaka person- eller maskinskada. Bär inte konsolen endast i höljet. När du fäster stativet 
vid konsolen ska du hålla konsolen i ett stadigt grepp och inte bara i dess hölje.

• Flytta inte eller ändra läge på konsolen när en skiva sitter i. Vibrationerna kan leda till 
att skivan eller konsolen repas.

• Flytta inte eller justera konsolens läge när strömindikatorn lyser eller blinkar. Data kan 
förloras eller skadas och konsolen kan skadas.

• Stå inte på och placera inte föremål på konsolen. Stapla inte konsolen på eller under 
andra enheter.

• Placera inte konsolen och anslutna tillbehör på golvet eller på en plats där någon kan 
snubbla över dem och ramla.

• Vidrör inte kontakterna på konsolen och tillbehören.

Avstängning
• Stäng inte av konsolen medan data sparas på eller läses in från SSD- eller  

USB-enheterna.
• Dra inte ur strömsladden från eluttaget förrän strömindikatorn har slocknat.  

Om du drar ur strömsladden medan strömindikatorn lyser eller blinkar kan data 
försvinna eller skadas eller så kan konsolen skadas.

Brännskador vid låg temperatur
• Undvik långvarig kroppskontakt med konsolen eller luften från konsolens 

ventilationsöppningar när den används. Långvarig kontakt under sådana förhållanden 
kan orsaka lågtemperatursbrännskador.

Statisk elektricitet och stötar
• När du använder headset eller hörlurar, särskilt i torr luft, kan du ibland känna  

av statisk elektricitet mot öronen. Det här beror på att statisk elektricitet byggs  
upp i kroppen, det betyder inte att det är något fel på headsetet eller hörlurarna.

Barns säkerhet
• Föräldrar rekommenderas att övervaka sina barns aktiviteter online för att säkerställa 

säker och ansvarsfull internetanvändning. Mer information finns på  
playstation.com/safety.

Ventilationsöppningar

Blockera inte ventilationsöppningarna. Du bibehåller god ventilation genom att följa 
anvisningarna nedan:
• Placera konsolen minst 10 cm från väggen.
• Placera inte konsolen på mattor med långa fibrer.
• Placera inte konsolen i ett trångt eller överfyllt utrymme.
• Täck inte över med tyg.
• Håll ventilationsöppningarna fria från damm. Använd ett rengöringsverktyg, till 

exempel en handhållen dammsugare, för att avlägsna damm som samlats där. 
Det är även en bra idé att ta av höljena och avlägsna dammet under dem med en 
handhållen dammsugare. För mer information om höljen, se “Ta av och montera 
höljen“ (  sida 9).

Förvaringsmiljö

Om du placerar konsolen, strömsladden, batteriet eller tillbehören på platser som  
de som anges nedan kan det orsaka brand, elektriska stötar, person- eller maskinskada 
och funktionsfel: 
• områden där det förekommer rök, ånga eller mycket damm
• områden med hög luftfuktighet, direkt solljus eller hög temperatur,  

till exempel vid värmeutrustning eller områden där temperaturen kan bli hög
• en yta som är ostadig, som lutar eller är utsatt för vibrationer.

Använda den trådlösa handkontrollen

Inbyggt batteri
• Varning om det inbyggda batteriet:

 – Den trådlösa handkontrollen innehåller ett laddningsbart litiumjonbatteri.
 – Innan du använder den trådlösa handkontrollen ska du läsa och följa alla 
anvisningar för hur du hanterar och laddar batteriet.

 – Var extra försiktig när du hanterar batteriet. Felaktig hantering kan orsaka eldsvådor 
och brännskador.

 – Försök aldrig öppna, krossa, värma upp eller elda upp batteriet.
 – Lämna inte batteriet på laddning under längre perioder när den trådlösa 
handkontrollen inte används.

 – Kassera alltid förbrukade batterier i enlighet med gällande lagar och regler.

Rörelsedetektorn
• När du använder den trådlösa handkontrollens rörelsedetektor-funktion, ska du vara 

medveten om följande: Om handkontrollen träffar en person eller ett föremål kan det 
orsaka skada.

 – Se till att du har tillräckligt med utrymme omkring dig innan du använder 
rörelsedetektor-funktionen.

 – Håll den trådlösa handkontrollen i ett fast grepp så att du inte tappar den och 
skadar personer eller föremål i omgivningen.

SV
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 – Om du använder en trådlös handkontroll som är ansluten till PS5-konsolen via 
USB-kabel ser du till att det finns tillräckligt med utrymme för kabeln så att den  
inte träffar personer eller föremål.

Kompatibilitet
• Handkontroller som är avsedda för användning med PlayStation®-, PlayStation®2-  

och PlayStation®3-konsoler, som analoga handkontroller (DUALSHOCK® och 
DUALSHOCK®2) och den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK®3, kan inte användas 
med PS5-konsolen. Den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK®4 är kompatibel med 
programvara i PlayStation®4-format på PS5-konsolen, men inte med programvara  
i PS5-format på PS5-konsolen.

Lampskena
• Titta inte direkt mot lampskenan på handkontrollen när den blinkar. Om du känner 

obehag eller smärta någonstans i kroppen till följd av ljusstimulansen ska du 
omedelbart sluta använda produkten.

Laddning
• Ladda på en plats där temperaturen ligger mellan 10 °C och 30 °C. I andra  

temperaturer finns det risk att laddningen inte blir lika effektiv.
• När du inte använder den trådlösa handkontrollen under en längre tid 

rekommenderas du att ladda den fullt minst en gång om året så att batteriets 
funktionalitet upprätthålls.

Begränsad livslängd
• Batteriet har begränsad livslängd. Batteriets kapacitet minskar gradvis i takt med att 

det används och åldras. Batteriets livslängd varierar också beroende på hur det 
förvaras, hur det används, omgivningsmiljön och andra faktorer.

Använda strömsladden

• Säkerställ säker användning genom att regelbundet inspektera strömsladden. Om 
sladden är skadad ska du omedelbart sluta använda den och kontakta kundtjänsten 
på PlayStation® via kontaktuppgifterna i garantihäftet.

• Använd ingen annan strömsladd än den som medföljer produkten. Strömsladden är 
speciellt utformad för att användas med konsolen och ska inte användas med annan 
elektrisk utrustning.

• Rör inte vid kontakten på strömsladden med blöta händer.
• Skydda strömsladden så att den inte kan bli trampad på eller hamnar i kläm, särskilt 

vid kontakten och den punkt där sladden kommer ut från konsolen.
• Placera inga tunga föremål på sladden.
• Placera inte strömsladden i närheten av värmeutrustning och utsätt inte sladden  

för värme.
• Anslut inte strömsladden till en spänningstransformator eller växelriktare. Om du 

ansluter strömsladden till en spänningstransformator vid resor utomlands eller till en 
växelriktare i bilen kan konsolen bli varm och orsaka brännskador eller funktionsfel.

• Se till att det inte samlas damm eller annat vid AC IN-uttaget. Innan du ansluter eller 
sätter i strömsladden kontrollerar du att det inte finns damm eller annat i eller på 
strömkontakten, kontakten på sladden, eluttaget eller AC IN-uttaget på konsolens 
baksida. Om kontakter eller uttag är smutsiga torkar du av dem med en torr trasa 
innan du ansluter.

• Dra ut strömsladden från nätdelen innan du gör rent eller flyttar konsolen, eller innan 
du tar bort höljet. Du bör dra ut strömsladden när du planerar att inte använda 
konsolen på ett tag.

• Ta tag i strömsladdens kontakt och dra rakt ut från nätdelen för att koppla ur sladden. 
Dra aldrig i själva sladden och dra inte i en vinkel.

Plocka aldrig isär eller bygg om konsolen eller dess tillbehör.

Använd konsolen och tillbehören enligt anvisningarna i produktdokumentationen.  
Du har inte tillåtelse att analysera eller modifiera konsolen eller tillbehören, eller att 
analysera och använda deras kretskort. Om du gör obehöriga modifieringar av konsolen 
eller tillbehören upphör garantin att gälla. Det finns inga delar i konsolen som användaren 
kan reparera. Dessutom finns det risk för exponering för laserstrålning och elstötar

Nätverk

• Du behöver internetanslutning för att kunna ansluta till ett nätverk.
• Du ansvarar själv för avgifter till internetleverantören. Vill du veta mer läser  

du informationen i ditt tjänsteavtal eller kontaktar internetleverantören.
• Använd endast en Ethernet-kabel som är kompatibel med 10BASE-T-, 100BASE-TX- 

eller 1000BASE-T-nätverk. Använd inte sladdar för vanlig fast telefoni eller kablar  
av andra typer än de som nämns här. Om du använder fel typ av sladd eller kabel  
kan mer elektrisk ström än nödvändigt ledas genom LAN-porten, vilket kan leda till  
att värme alstras och att brand eller funktionsfel kan uppstå.

Funktion för trådlöst nätverk

• Frekvenserna som används av den trådlösa nätverksfunktionen i konsolen är  
i frekvenserna 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). Radiovågor i frekvensen  
2,4 GHz delas av ett flertal olika enheter. Konsolen är utformad för att minimera 
effekterna på andra enheter som använder samma frekvens. I vissa fall kan ändå 
störningar från andra enheter minska anslutningshastigheten, förkorta 
signalfrekvensen eller plötsligt avsluta anslutningen.

• Drift i 5150–5350 MHz-bandet begränsas till inomhusanvändning. Installationer  
i vägfordon, tåg och flygplan är inte tillåtna för 5 250–5 350 MHz-bandet.

• När du använder konsolens sökningsfunktion till att välja en åtkomstpunkt för trådlöst 
LAN kan åtkomstpunkter som inte är avsedda för offentlig användning visas. Anslut 
bara till en åtkomstpunkt du har behörighet att använda eller en som är tillgänglig via 
ett offentligt trådlöst LAN eller en hotspottjänst.
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Kondens

Om konsolen eller skivan tas in direkt från en kall till en varm plats kan kondens bildas  
i konsolen eller på skivan. Om det händer fungerar konsolen eventuellt inte ordentligt.  
I så fall tar du ut skivan, slår av konsolen och drar ur kontakten. Sätt inte i skivan igen 
förrän fukten har dunstat bort (det kan ta flera timmar). Om konsolen fortfarande inte 
fungerar ordentligt kontaktar du kundtjänsten på PlayStation® via kontaktuppgifterna  
i garantihäftet.

Rengöring

Innan du rengör konsolen eller anslutna tillbehör ska du av säkerhetsskäl dra ur 
strömsladden från eluttaget.

Utvändiga ytor (plasthöljet på konsolen och den trådlösa handkontrollen)
• Torka av med en mjuk och torr tygtrasa.
• Förhindra att färgen eller kvaliteten på ytan på konsolen eller tillbehören förändras 

genom att följa riktlinjerna nedan.
 – Spreja inte på eller torka av med insektsmedel eller flyktiga ämnen som bland 
annat lösningsmedel, bensen eller alkohol. Torka inte heller av produkten med  
en trasa som har behandlats med kemikalier.

 – Lägg inte handkontrollen eller headsetet på konsolen.

Portar/uttag
Använd inte smutsiga portar/uttag på konsolen. De kanske inte leder elektricitet på rätt 
sätt. Om de är smutsiga torkar du av dem med en torr trasa.

Skivor

Anmärkning om kompatibilitet
Vissa skivor kan ha regions- eller områdesbaserade begränsningar och kanske inte kan 
användas med konsolen. Titta på skivans förpackning om du vill ha mer information.

Hantering
Fingeravtryck, damm, smuts och repor på skivan kan ge förvrängd bild och försämrad 
ljudkvalitet. Observera följande:
• Ta inte på skivans yta.
• Fäst inte papper och tejp på skivorna och skriv inte på dem.

Förvaring
• Utsätt inte skivorna för hög temperatur, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
• När du inte tänker använda en skiva på ett tag ska du placera den i dess fodral.  

Om du staplar skivor utan fodral eller lutar dem kan de böjas.

Rengöring
• Rengör skivorna genom att försiktigt torka av dem från mitten och ut mot kanterna 

med en mjuk trasa.
• Använd inte lösningsmedel, skivrengöringsmedel, antistatisk spray eller andra 

kemikalier. Det kan skada skivan.

Ta av och montera höljen
Ta av höljena när du rengör konsolen eller installerar en M.2 SSD-enhet. Placera din 
konsol på mjukt tyg på en plan yta innan du tar av eller monterar höljen.

  Varning
• Hålls på avstånd från små barn. Små delar som skruvar kan sväljas och  

orsaka kvävning.
• När du har stängt av PS5-konsolen och kopplat ur strömsladden och kablarna  

ska du vänta tills konsolen har svalnat innan du tar bort och sätter tillbaka höljena. 
PS5-konsolens huvudenhet kan fortfarande vara varm direkt efter användning,  
och fortsatt hantering av konsolen kan orsaka brännskador.

• Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna i mellanrummen mellan delarna eller 
skadar händerna och fingrarna på delarnas hörn.

• När du startar konsolen ska du se till att höljena är korrekt installerade. Om höljena 
inte är korrekt installerade kan det leda till överhettning av huvudenheten.

1 Gå till kontrollcentret och välj Ström  > Stäng av PS5-systemet.
Skärmen blir svart, strömindikatorn blinkar vitt och sedan stängs konsolen av.

2 Dra ut strömsladden och kablarna och vänta sedan tills  
PS5-konsolen svalnat
Huvudenheten i konsolen är varm direkt efter användning.

3 Ta bort stativet.

4 Ta bort höljena genom att dra dem försiktigt i pilens riktning.

Övre höljet

Nedre höljet

SV
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5 För att montera höljena trycker du dem i pilens riktning tills de klickar  
på plats.

Övre höljet

Nedre höljet

6 Sätt fast stativet och anslut strömsladden, kablar och stativet. Slå sedan  
på strömmen

Installera en M.2 SSD-enhet
M.2 SSD-enheter är lagring som använder flashminne. Installera en kommersiell  
M.2 SSD-enhet i din PS5-konsol för mer lagring för spel och appdata.

M.2 SSD-enhetstyper

Du kan använda M.2 SSD-enheter med följande specifikationer:

Gränssnitt PCI-Express Gen4×4-kompatibel M.2 NVMe SSD (Key M)

Utrymme 250 GB–4 TB

Storlekar som stöds 2230, 2242, 2260, 2280, 22110

Storlek med  
värmeavledande delar

Bredd: Upp till 25 mm
Längd: 30/42/60/80/110 mm
Höjd: Upp till 11,25 mm (upp till 8,0 mm ovanför kortet, 

upp till 2,45 mm under kortet)

Obs!
• Både ensidiga och dubbelsidiga enheter stöds.
• M.2 SATA SSD stöds inte.
• Enheter med stöd för allokering av värdminne till HMB (Host Memory Buffer)  

stöds inte.
• Var noga med att läsa enhetens specifikationer före köp och kontakta försäljaren  

eller tillverkaren om du behöver mer information. SIE kan inte garantera att alla M.2 
SSD-enheter som uppfyller specifikationerna ovan fungerar med din konsol och tar 
inget ansvar för valet av, prestandan hos eller användningen av tredjepartsprodukter.

Om värmeavledning från M.2 SSD-enheter
De M.2 SSD-enheter som kan användas med den här enheten har snabb 
överföringshastighet och blir därför väldigt varma. Om den M.2 SSD-enhet du valt 
saknar värmeavledning ska du fästa ett värmeavledande element, som en kylfläns, 
värmeledande tejp eller både och. Läs i manualen för information om hur du fäster 
värmeavledande element. Om du använder enheten utan värmeavledning, eller om 
värmeavledningen lossnar under användning, kan huvudenheten överhettas och 
fortsatt användning kan orsaka fel.
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SV

Installera eller ta bort en M.2 SSD-enhet

Säkerhetsvarning

  Varning
När du startar konsolen ska du se till att höljet och luckan för expansionskortplatsen 
är korrekt installerade. Om höljet och luckan för expansionskortplatsen inte är korrekt 
installerade kan det leda till överhettning av huvudenheten.

Obs!
• Innan du fortsätter med installationen eller borttagningen ska du röra ett jordat 

metallföremål för att ta bort eventuell statisk laddning du bär på. Gör du inte det 
kan du skada M.2 SSD-enheten eller PS5-konsolen. M.2 SSD-enheter i synnerhet 
använder delar som är känsliga för statisk elektricitet, så var försiktig.

• Rör inte kontakten på M.2 SSD-enheten eller din PS5-konsols expansionskontakt.
• Använd en skruvmejsel som matchar storleken på skruvarna när du skruvar i eller 

ur dem. Om storleken inte matchar kan skruven förstöras.
• Var försiktig så att du inte tappar små delar som skruvar och distanser  

i huvudenheten på din PS5-konsol. Starta inte konsolen om små delar hamnar  
i huvudenheten; vänd dig i stället till supportens webbplats (  baksidan).

Installera en M.2 SSD-enhet
För säkerhetsvarningar vid installation av en M.2 SSD-enhet samt information om höljen, 
se “Ta av och montera höljen“ (  sida 9).

• Du kan använda M.2 SSD-lagring med systemprogramvara 21.02-04.00.00  
och senare.

• Placera din konsol på mjukt tyg på en plan yta innan du installerar  
M.2 SSD-enheten.

1 Ta av det nedre höljet (  sida 9).

2 Ta bort skruven från luckan för expansionskortplatsen och ta bort höljet.

Lucka för expansionskortplats

3 Installera M.2 SSD-enheten i expansionskontakten.

 Ta bort skruven och distansen och justera sedan distansen till storleken på din 
M.2 SSD-enhet.

Distans

Skruv
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 Håll i kanten på M.2 SSD-enheten och rikta in den med skåran på 
expansionskontakten. Luta M.2 SSD-enheten diagonalt uppåt och tryck  
in den hela vägen i expansionskontakten.
Följande visar en M.2 SSD-enhet med kylfläns och värmeledande tejp. 

Distans

 Luta M.2 SSD-enheten nedåt och skruva fast den.

4 Sätt fast luckan för expansionskortplatsen och skruva fast den.

5 Montera det nedre höljet (  sida 9).

6 Sätt fast stativet och anslut strömsladden, kablar och stativet. Slå sedan  
på strömmen.

När PS5-konsolen startar öppnas formateringsguiden. Följ instruktionerna  
på skärmen och formatera M.2 SSD-enheten.

Tips

• Läs på vår supportwebbplats om du tappar bort lösa delar som luckan för 
expansionskortplatsen, skruvar eller distanser. (  baksidan).

• Läs användarguiden för information om hur du sparar dina speldata  
i M.2 SSD-lagringen och vilka typer av data du kan spara (  baksidan).

Avinstallera en M.2 SSD-enhet
Placera konsolen på mjukt tyg på en plan yta. Du kan sedan ta bort M.2 SSD-enheten.

1 Ta av det nedre höljet (  sida 9).

2 Ta bort skruven från luckan för expansionskortplatsen och ta bort höljet.

3 Ta bort den fastskruvade M.2 SSD-skruven.

4 Lyft upp M.2 SSD-enheten en aning, håll sedan i kanten och dra  
diagonalt uppåt.

5 Skruva tillbaka skruvarna på distansen.

6 Sätt fast luckan för expansionskortplatsen och skruva fast den.

7 Montera det nedre höljet (  sida 9).
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Tekniska data
Design och specifikationer kan ändras utan förvarning. Beroende på vilken 
programvaruversion som används kan konsolen fungera annorlunda än vad som 
beskrivs i den här handboken.

PlayStation®5-konsol

Huvudprocessor

Specialtillverkad enchipsprocessor 
Processor: x86-64-AMD Ryzen™ ”Zen2”,  
8 kärnor/16 trådar 
Grafikprocessor:  10 TFLOPS, AMD Radeon™ 

RDNA-baserad grafikmotor

Minne GDDR6 16 GB

Förvaring 825 GB anpassad SSD*1

Optisk enhet (endast läsning)

BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV 
BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV 
BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV 
DVD ~3,2×CLV

Laser

Typ: Halvledare, kontinuerlig
Våglängd för BD: 395–415 nm 
 Ström: högst 1 mW
Våglängd för DVD:  640–675 nm 

Ström: högst 1 mW

Ingångar/utgångar*2

USB Type-A-port (Hi-Speed USB) 
USB Type-A-port (SuperSpeed USB 10 Gbit/s) ×2  
USB Type-C®-port (SuperSpeed USB 10 Gbit/s) 
Expansionskontakt (Key M) 

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

AV-utgång HDMI™ OUT-port *3

Elektriska värden
220-240 V  1,65 A 
50/60 Hz

Maximal nominell effekt 350 W

Yttermått (utan utskjutande delar)
Cirka 390 × 104 × 260 mm
(bredd × höjd × djup)

Vikt Cirka 3,9 kg

Driftstemperatur 5 °C till 35 °C

*1 En del av SSD-kapaciteten är reserverad för användning i samband med konsoladministration, 
underhåll samt andra alternativ. Därför kan den tillgängliga SSD-kapaciteten variera.

*2 Funktionalitet för alla anslutna enheter kan inte garanteras.
*3 Använd den medföljande HDMI-kabeln.

Trådlös handkontroll

Strömförsörjning 5 V  1 500 mA

Batterityp Inbyggt litiumjonbatteri

Inbyggt litiumjonbatteri 3,65 V 

Batterikapacitet 1 560 mAh

Driftstemperatur 5 °C till 35 °C

Vikt Cirka 280 g

Kompatibla skivor

• Ultra HD Blu-ray™ med PlayStation®5-format *1

• Blu-ray™-format som stöds på PlayStation®4 som stöds*2 

• Ultra HD Blu-ray™
• BD-ROM
• BD-R
• BD-RE *3

• DVD-ROM
• DVD+R/RW
• DVD-R/RW
• AVCHD
*1  Programvara i PlayStation®-format, PlayStation®2-format och PlayStation®3-format kan inte 

spelas från skiva.
*2  Vissa funktioner som finns på PS4™ kan saknas när du spelar på PS5. Din PS5 kan behöva 

uppdateras till den senaste systemprogramvaran. Internetanslutning krävs.
*3  BD-RE-skivor i ver. 1.0 kan inte spelas upp.

SV
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Regionkoder
Vissa skivor kan ha en regionkod som gäller för den geografiska region i vilken  
skivan distribueras. Du kan spela upp skivor märkta med nedanstående regionkoder  
på konsolen.

Skiva Regionkod

Blu-ray Disc™ (BD)

DVD   

Blu-ray™ med PlayStation®4-format   

Meddelanden
• Det går inte att spela upp DVD-skivor som inte har slutbehandlats (finaliserats).
• Använd inte följande skivtyper. Konsolen kan skadas om du gör det.

 – 8-centimetersskivor
 – Skivor som inte är runda, t.ex. kort-, stjärn- och hjärtformade skivor
 – Skivor som har spruckit eller deformerats, eller skivor som har reparerats
 – Skivor med papper eller klistermärken fästa på dem

• En DualDisc har en sida med DVD-standard och en sida med enbart ljud. Sidan med 
enbart ljud kan inte spelas upp på konsolen.

• Om du spelar upp skivor med piratkopierat innehåll kan ljudet bli förvrängt och 
innehållet kanske inte spelas upp på rätt sätt.

• För kontinuerlig uppspelning av upphovsrättsskyddade BD-skivor kan 
krypteringsnyckeln för AACS (Advanced Access Content System) behöva förnyas. 
Krypteringsnyckeln förnyas automatiskt om konsolen ansluts till internet.

• Vissa skivor kan inte spelas upp på grund av repor, inspelningens kvalitet eller 
egenskaper hos inspelningsenheten.

• I sällsynta fall fungerar inte BD- och DVD-skivor som de ska när de spelas upp  
på konsolen. Det beror oftast på variationer i tillverkningsprocessen eller krypteringen 
av programvaran.

Upphovsrätt och varumärken
“ ”, “PlayStation”, “5”, “PS5”, “PS4”, “DUALSHOCK” och “PlayStation Shapes Logo”  
är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Interactive  
Entertainment Inc.

“SONY” och “ ” är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör  
Sony Group Corporation.

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.

“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™” and “Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray  
Disc Association.

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.

Samtliga övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.



Snabbhandledning
Ta reda på hur du konfigurerar PS5-konsolen och hur du använder de grundläggande 
funktionerna i den medföljande snabbhandledningen.

Användarhandbok
Ta reda på allt om vad PS5-konsolen kan göra. Läs om hur du konfigurerar  
inställningar och hur du använder de olika funktionerna. Du behöver internetanslutning  
för att kunna öppna användarhandboken. På PS5-konsolens hemskärm går du till  
Inställningar  > Användarhandbok, hälso- och säkerhetsinformation samt annan 
information > Användarhandbok.

Kundsupportwebbplats
Du hittar supportinformation som steg för felsökning och vanliga frågor  
på playstation.com/help.

Informationen i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.

Det är förbjudet att hyra ut eller använda produkten i kommersiellt syfte.

© 2022 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.


