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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик ураження електричним струмом

Аби уникнути ураження електричним струмом, не відкривайте  
захисний корпус. Обслуговування виробу повинно виконуватися лише 
кваліфікованим персоналом.

Лазер

Цей прилад класифіковано як лазерний виріб класу 1 (CLASS 1 LASER) згідно  
зі стандартом IEC60825-1:2014.

Увага!
Використання елементів керування або налаштувань, а також 
виконання процедур, які не вказані в цьому документі,  
може призвести до небезпечного опромінення.

Використання оптичних приладів із цим виробом підвищує  
ризик для очей.

Рухомі лопаті вентилятора

Не торкайтеся тілом до лопатей вентилятора.

Напади, спричинені мерехтінням світла (світлочутлива епілепсія)

Якщо ви страждаєте на епілепсію або у вас траплялися напади,  
проконсультуйтеся з лікарем перш ніж користуватися цією консоллю.
Відеоігри або перегляд відеовмісту можуть викликати епілептичні напади в осіб, 
чутливих до спалахів, мерехтіння світла або геометричних зображень, а також  
в осіб із невиявленою епілепсією.

НЕГАЙНО ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ і проконсультуйтеся  
з лікарем, якщо внаслідок впливу спалахів, мерехтіння чи інших світлових 
подразників під час відеогри або перегляду відеовмісту у вас виникнуть певні 
проблеми зі здоров’ям чи симптоми, зокрема подразнення очей, порушення 
зорового сприйняття, головний біль, м’язові судоми, конвульсії чи інші мимовільні 
рухи, потемніння в очах, втрата свідомості чи орієнтації в просторі.

Окрім вищеназваних симптомів, КОРИСТУВАННЯ ПРИСТРОЄМ СЛІД НЕГАЙНО 
ПРИПИНИТИ в разі появи під час гри таких симптомів: головний біль, 
запаморочення, нудота, втома, симптоми, схожі на захитування, дискомфорт  
або біль у будь-якій частині тіла – в очах, вухах, кистях рук, руках чи ногах. Якщо 
симптоми не зникнуть, зверніться до лікаря.

Радіохвилі

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу електронного обладнання  
або медичних пристроїв (наприклад, кардіостимуляторів), що може спричиняти 
порушення в їх роботі та призводити до травмування.
• Якщо ви використовуєте кардіостимулятор або інший медичний прилад, 

проконсультуйтеся з лікарем або виробником медичного приладу перш ніж 
застосовувати функції безпроводового зв’язку (Bluetooth® та безпроводова 
мережа).

• Не використовуйте функцію безпроводового зв’язку в таких місцях:
 – на території закладів, де заборонене використання безпроводового зв’язку, 
наприклад, у лікарнях; користуючись консоллю на території медичного закладу, 
дотримуйтеся встановлених правил;

 – поблизу пожежної сигналізації, автоматичних дверей та іншого автоматичного 
обладнання.

Магніти

Ці вироби містять магніти, які можуть перешкоджати роботі кардіостимуляторів, 
дефібриляторів, програмованих шунтувальних клапанів та інших медичних 
приладів. Не кладіть ці вироби поблизу таких медичних приладів або осіб,  
що їх використовують. Якщо ви користуєтесь будь-яким із зазначених вище 
приладів, проконсультуйтесь із лікарем, перш ніж застосовувати ці вироби.

Використання гарнітури або навушників

Якщо використовувати гарнітуру або навушники (не входять до комплекту)  
з високим рівнем гучності, це може призвести до повної втрати слуху. Встановіть 
гучність на безпечний рівень. З часом, поступово збільшуючи звук, ви можете 
звикати до високої гучності, однак вона буде шкідливою  
для вашого слуху. Якщо відчуваєте будь-який дискомфорт у вухах, чуєте дзвін  
чи приглушену мову, припиніть прослуховування та пройдіть перевірку слуху.  
Чим вище гучність, тим швидше вона може вплинути на ваш слух.

Використання літій-іонних батарей

Не тримайте в руках літій-іонні батареї, з яких потекла рідина або які пошкоджено. 
Якщо з батареї витече внутрішня рідина, негайно припиніть користуватись  
виробом і зверніться по допомогу у службу технічної підтримки. Якщо ця рідина 
потрапила на ваш одяг, шкіру або в очі, негайно промийте їх чистою водою  
та зверніться до лікаря. Дія рідини з батареї може спричинити втрату зору.
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Дотримання вимог

Виробник: Соні Інтеректів Ентертейнмент Інк., 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, 
Японія.

Уповноважений представник в Україні з питань відповідності вимогам технічних 
регламентів: ТОВ «Соні Україна», вул. Іллінська, 8, м.Київ, 04070, Україна. 

Справжнім Соні Інтеректів Ентертейнмент Інк. заявляє,  
що тип радіообладнання ігрова консоль PS5 моделі CFI-1008A, відповідає  
Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність 
доступний на веб-сайті за такою адресою: http://www.compliance.sony.ua/.

Дата виготовлення зазначена на упаковці або етикетці виробу після позначки “P/D”  
у наступному форматі: P/D: MM.YYYY, де MM – місяць, YYYY – рік виготовлення.

Стандарт зв'язку (мережі, 
інтерфейсу передавання даних)

Смуга радіочастот, в якій працює 
(передавання/приймання) 

Максимальна потужність 
випромінювання у зазначених  
смугах радіочастот 

WLAN IEEE 802.11b/g/n 2400-2483,5 МГц 100 мВт   

WLAN IEEE 802.11a/n/ac/ax 5150-5250 МГц, 5250-5350 
МГц, 5470-5725 МГц, 5725 - 
5850 МГц

100 мВт   

Bluetooth® IEEE 802.15.1 2400-2483,5 МГц   10 мВт  

Програмне забезпечення системи
Використання консолі PlayStation®5 означає прийняття умов ліцензійної угоди  
на користування програмним забезпеченням системи компанії Соні Інтеректів 
Ентертейнмент Інк. Докладніша інформація доступна на сторінці  
doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Якщо у вас немає можливості оновити програмне забезпечення через Інтернет,  
ви можете скористатись ігровим диском або USB-накопичувачем. Докладніше  
про це читайте на сайті оновлення.

Оновлення системного програмного забезпечення консолі PS5™ забезпечує доступ 
до додаткових функцій, оптимізує зручність використання і підвищує рівень безпеки. 
При оновленні завжди обирайте останню версію.

UA
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Запобіжні заходи
Перш ніж використовувати цей виріб, уважно ознайомтеся з цим посібником  
і збережіть його для довідки в майбутньому. Батьки та опікуни повинні  
прочитати цей посібник і забезпечити дотримання дитиною заходів безпеки.

Заходи безпеки

Цей виріб розроблено з дотриманням найвищих стандартів безпеки. Однак 
будь-який електричний пристрій за неналежного використання потенційно  
може стати причиною пожежі, ураження електричним струмом та травмування. 
Для гарантії безпечного використання виконуйте наведені нижче рекомендації.
Дотримуйтесь усіх попереджень, запобіжних заходів та вказівок. Якщо у вас 
виникнуть запитання щодо інформації, поданої в цьому посібнику, зверніться  
у відповідну службу підтримки користувачів PlayStation®, контакти якої вказано  
в розділі «Гарантія».

Використання шнура живлення змінного струму
• Регулярно перевіряйте шнур живлення змінного струму на наявність 

пошкоджень і стежте, щоб пил не накопичувався навколо штепсельної вилки  
чи електричної розетки.

• Негайно припиніть використання, вийміть шнур живлення змінного струму  
з електричної розетки та негайно від’єднайте всі кабелі, якщо пристрій  
працює неналежним чином, видає незвичні звуки або запахи чи дуже  
сильно нагрівається.

• Під’єднувати й використовувати консоль слід поблизу електричної розетки, щоб 
в разі негайної потреби від’єднання консолі від мережі це було легко зробити.

Використання функції вібрації безпроводового контролера
• Якщо безпроводовий контролер встановлений на пласкій поверхні, то через 

вібрації під час гри він може впасти й пошкодитись або спричинити травмування.
• Не використовуйте функцію вібрації або функцію тригерних ефектів,  

якщо ви маєте хворобу чи травму кісток, суглобів чи м’язів рук. Якщо у вас  
є певне захворювання чи травма, не грайте в ігри, оснащені такими функціями,  
з використанням контролера або просто вимкніть ці функції. Щоб увімкнути або 
вимкнути ці функції, виберіть на головному екрані Settings (Параметри)  > 
Accessories (Аксесуари).

Використання кришки
• Не використовуйте консоль без кришки. Це може призвести до виникнення 

пожежі, ураження електричним струмом або порушення роботи цього виробу.

Ризик травмування для дітей
• Зберігайте виріб у недосяжному для маленьких дітей місці. Маленькі діти  

можуть проковтнути дрібні деталі або можуть обмотатись кабелем, що може 
призвести до травми, нещасного випадку або несправності.

Рівень гучності
• Щоб запобігти ризику ураження слуху: обмежте тривалість використання 

гарнітури або навушників на високій гучності;
• не робіть звук гучнішим з метою заглушення навколишніх звуків;
• зменшіть гучність, якщо ви не чуєте людей, які говорять поруч із вами.

Використання консолі

Розташування консолі
• Консоль має розташовуватись та використовуватись на відстані не менше  

20 см від вашого тіла.
• Не розміщуйте консоль у закритій шафі або інших місцях, де може 

накопичуватися тепло. Це може призвести до перегрівання консолі  
і спричинити пожежу, травмування або виникнення несправності.

• Якщо консоль перегріється, на екрані з’явиться відповідне сповіщення. Консоль  
у такому разі необхідно вимкнути і зачекати, поки вона охолоне. Продовження 
використання може призвести до пошкодження консолі або виникнення 
несправності. Після охолодження помістіть консоль у добре провітрюване  
місце без впливу високих температур, щоб продовжити використання.

• Під час використання, транспортування та зберігання консоль, її аксесуари  
та батарею слід оберігати від впливу високих температур, вологості чи прямого 
сонячного світла.

Розташування в добре освітленому місці
• Розташовуйте консоль у добре освітленому місці на безпечній відстані  

від екрана телевізора.

Перерви
• Уникайте довготривалого використання консолі. Після кожної години  

гри робіть перерви тривалістю 15 хвилин.
• Утримайтеся від гри, якщо ви втомлені або хочете спати.
• Якщо під час використання безпроводового контролера ви відчуваєте втому, 

дискомфорт чи біль у руках, негайно припиніть користування консоллю.  
Якщо цей стан не минає, зверніться до лікаря.

• Якщо виникають будь-які з наведених нижче проблем зі здоров’ям,  
негайно припиніть використання консолі. Якщо симптоми не зникнуть, 
зверніться до лікаря.

 – Запаморочення, нудота, втома або симптоми, схожі на захитування;
 – дискомфорт або біль у будь-якій частині тіла – очах, вухах,  
кистях рук або руках
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Вплив рідини, пилу, диму та пари
• Не торкайте виробу під час грози.
• Не використовуйте виріб поблизу води.
• Стежте, щоб усередину виробу не потрапила волога, дрібні часточки  

чи інші сторонні предмети. 
• Оберігайте виріб від впливу пилу, диму та пари.  

Не розташовуйте консоль у місцях, де багато пилу чи тютюнового диму. 
Накопичення пилу чи осаду тютюнового диму на внутрішніх компонентах  
консолі (наприклад, на лінзах) може призвести до виникнення несправності.

Використання основи
• Для встановлення консолі в належному положенні використовуйте основу,  

яка входить до комплекту. Якщо використовувати консоль без основи  
всупереч наведеним вказівкам щодо розташування, існує ризик травмування, 
пошкодження консолі або виникнення несправності. Вказівки щодо приєднання 
основи читайте в короткій інструкції.

Розміщення і догляд
• Будьте обережними при перенесенні консолі. Міцно тримайте консоль,  

щоб не упустити її і не завдати можливої шкоди або травмувань. Не переносьте 
консоль, тримаючи лише за кришку. Приєднуючи основу, міцно тримайте 
консоль і не за саму кришку.

• Не переміщуйте консоль і не змінюйте її положення, якщо в неї вставлено диск. 
Вібрація може спричинити виникнення подряпин на диску або на консолі.

• Не переміщуйте консоль і не змінюйте її положення, коли індикатор живлення 
світиться або блимає. Це може призвести до втрати чи пошкодження даних  
або пошкодження самої консолі.

• Не наступайте на консоль, не кладіть на неї сторонні предмети, а також  
не ставте консоль та інші пристрої один на одного.

• Не ставте консоль та під’єднані до неї аксесуари на підлогу або в інших  
місцях, де через них можна спотикнутися чи перечепитися.

• Не торкайтеся роз’ємів на консолі та аксесуарах.

Вимкнення живлення
• Не вимикайте консоль під час завантаження файлів із твердотільного  

диска чи USB-накопичувача або під час збереження на них даних.
• Не виймайте шнур живлення змінного струму з електричної розетки,  

поки не вимкнеться індикатор живлення. Якщо від’єднати шнур живлення 
змінного струму під час того, як індикатор живлення світиться або блимає, дані 
можуть бути втрачені чи пошкоджені або може пошкодитися сама консоль

Ризик низькотемпературних опіків
• Уникайте контакту тіла з консоллю або повітрям з вентиляційних отворів  

при тривалому використанні приладу. Це може призвести до 
низькотемпературних опіків шкіри.

Ризик ураження статичною електрикою
• Якщо гарнітура або навушники використовуються в середовищі з дуже сухим 

повітрям, іноді на вухах може відчуватись несильний короткий електричний 
розряд (статичний). Це відбувається в результаті накопичення статичної 
електрики в тілі та не є несправністю гарнітури чи навушників.

Правила безпеки використання для дітей
• Батькам рекомендовано стежити за онлайн-активністю дітей для гарантії 

безпечного та відповідального користування Інтернетом. Більш докладно 
дивіться на сторінці playstation.com/parents.

Транспортування
• Транспортування повинно виконуватися в оригінальній упаковці виробника.

Вентиляційні отвори

Не блокуйте вентиляційні отвори. Щоб забезпечити належну вентиляцію, 
дотримуйтеся наведених нижче інструкцій.
• Розташовуйте консоль на відстані не менше 10 см від стіни.
• Не розташовуйте консоль на килимовому покритті або килимі з довгим ворсом.
• Не розташовуйте консоль у вузьких чи тісних місцях.
• Не накривайте консоль тканиною.
• Запобігайте накопиченню пилу на вентиляційних отворах.

Умови зберігання

Розташування консолі, шнура живлення змінного струму, батареї або аксесуарів 
під час використання, транспортування або зберігання у наведених нижче місцях 
може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травмування, 
пошкодження виробу або виникнення несправності.
• Місця, де накопичується дим, пара або багато пилу.
• Місця з високим рівнем вологості або освітлені прямим сонячним промінням; 

місця з високою температурою, наприклад, поблизу нагрівального обладнання 
або накопичення гарячого повітря.

• Нестійка нахилена поверхня або поверхня під впливом вібрацій.
• Продукцію слід зберігати в оригінальній упаковці в темному, сухому,  

чистому, добре провітрюваному місці, далеко від кислот і лугів.

UA
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Використання безпроводового контролера

Вбудована батарея
• Увага! – Використання вбудованої батареї

 – Безпроводовий контролер містить вбудовану літій-іонну батарею.
 – Перед використанням безпроводового контролера прочитайте всі інструкції 
щодо використання та заряджання батареї і чітко їх дотримуйтесь.

 – Поводьтеся з батареєю з особливою обережністю.  
Неналежне використання може призвести до пожежі чи опіків.

 – У жодному разі не намагайтеся розбирати, роздавлювати,  
нагрівати чи підпалювати батарею.

 – Не залишайте батарею заряджатися впродовж тривалого часу,  
коли безпроводовий контролер не використовується.

 – Утилізуйте використані батареї згідно з місцевим законодавством  
та чинними нормами.

Сенсор руху
• При використанні функції сенсора руху безпроводового контролера зважайте  

на наведені нижче застереження. Якщо контролер влучить у людину або інший 
предмет, це може спричинити травмування або пошкодження.

 – Перш ніж використовувати функцію сенсора руху, упевніться,  
що у вас є достатньо простору для руху.

 – Міцно тримайте безпроводовий контролер, щоб він не вислизнув  
з рук та не заподіяв шкоди або травм.

 – Якщо безпроводовий контролер під’єднаний до консолі PS5  
за допомогою кабелю USB, упевніться, що для кабелю є достатньо  
місця і він не перешкоджає людям та не зачіпає інші предмети.

Сумісність
• Контролери, призначені для використання з консолями PlayStation®,  

PlayStation®2 та PlayStation®3 (аналогові контролери DUALSHOCK®  
та DUALSHOCK®2), а також безпроводовий контролер DUALSHOCK®3  
несумісні з консоллю PS5. Безпроводовий контролер DUALSHOCK®4  
сумісний із програмним забезпеченням формату PlayStation®4 на консолі PS5, 
але несумісний із програмним забезпеченням формату PS5 на консолі PS5.

Світлова панель
• Не дивіться на світлову панель на контролері, коли вона блимає.  

Якщо ви відчуваєте будь-де дискомфорт або біль від стимуляції світлом,  
негайно припиніть використання пристрою.

Заряджання
• Заряджати пристрій слід за температури приміщення в межах від 10 °C до 30 °C. 

За іншої температури заряджання може бути неефективним.
• Якщо безпроводовий контролер не використовується протягом тривалого  

часу, рекомендовано повністю заряджати його не рідше одного разу на рік,  
щоб зберегти функціональні можливості батареї.

Обмежений ресурс батареї
• Батарея має обмежений термін експлуатації. Тривалість дії батареї поступово 

знижується через постійне використання та з плином часу. Термін служби  
батареї також залежить від способу зберігання, умов використання, 
навколишнього середовища та інших чинників.

Використання шнура живлення змінного струму

• Для гарантії безпечної експлуатації регулярно оглядайте шнур живлення 
змінного струму. Якщо він пошкоджений, негайно припиніть використання 
пристрою та зверніться у відповідну службу підтримки користувачів PlayStation®, 
контакти якої вказано в розділі «Гарантія».

• Використовуйте лише шнур живлення змінного струму, який входить до 
комплекту виробу. Цей шнур живлення змінного струму створений спеціально 
для використання з цією консоллю, і його не можна використовувати з іншими 
електричними пристроями.

• Не торкайтеся вилки шнура живлення змінного струму вологими руками.
• Не наступайте на шнур живлення змінного струму і не перетискайте його, 

зокрема біля вилки, перехідника або біля виходу з консолі.
• Не ставте на шнур важкі предмети.
• Не розташовуйте шнур живлення змінного струму поблизу обігрівального 

обладнання чи в інших умовах впливу високої температури.
• Не під’єднуйте шнур живлення змінного струму до трансформатора  

чи інвертора напруги. У разі під’єднання шнура живлення змінного струму  
до трансформатора напруги для закордонної подорожі або до перетворювача 
напруги для використання виробу в автомобілі консоль може перегрітися  
і відповідно вийти з ладу або спричинити опіки.

• Стежте, щоб навколо роз’єму AC IN не накопичувався пил. Перш ніж приєднати 
або від’єднати шнур живлення змінного струму, переконайтесь у відсутності  
пилу або сторонніх речовин на вилці шнура, з’єднувальному кінці шнура, 
електричній розетці або роз’ємі AC IN, розташованому на задній панелі консолі. 
Якщо вилка або порт забруднені, перед підключенням витріть їх сухою тканиною.

• Виймайте шнур живлення змінного струму з розетки перед чищенням або 
переміщенням консолі, а також якщо ви не збираєтеся користуватися консоллю 
протягом тривалого часу. Виймаючи шнур живлення змінного струму з розетки, 
тримайтеся за вилку і тягніть її прямо. Забороняється тягнути шнур і тягнути 
вилку під кутом із розетки.
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Не розбирайте та не модифікуйте консоль або її аксесуари.

Використовуйте консоль та її аксесуари відповідно до вказівок, наведених  
у документації виробу. Забороняється здійснювати аналіз або модифікацію  
цієї консолі та її аксесуарів, зокрема аналіз її схемотехнічної структури.  
У разі несанкціонованої модифікації консолі та її аксесуарів дія гарантії 
скасовується. Консоль не містить компонентів для самостійного  обслуговування 
користувачем. Крім того, існує ризик лазерного  опромінення та ураження 
електричним струмом.

Мережа

• Для під’єднання до мережі потрібен Інтернет-зв’язок.
• Усі витрати, пов’язані з користуванням Інтернетом, несе користувач.  

Для отримання докладніших відомостей дивіться договір про надання  
послуг або зверніться до постачальника послуг Інтернету.

• Використовуйте лише кабель Ethernet, сумісний з мережами 10BASE-T, 
100BASE-TX або 1000BASE-T. Не використовуйте кабелі для стандартної 
телефонної мережі або кабелі, не зазначені в цьому документі. У разі 
використання шнура або кабелю невідповідного типу через порт локальної 
мережі (LAN) може проходити більше струму, ніж потрібно, і це може  
призвести до перегрівання, займання або виникнення несправності.

Функція безпроводового зв’язку

• Функція безпроводового зв’язку використовує частоти в діапазоні 2,4 Ггц  
(WLAN, Bluetooth®)/5 ГГц (WLAN). Частотний діапазон радіохвиль 2,4 ГГц також 
використовується багатьма іншими пристроями. Консоль розроблена таким 
чином, щоб мінімізувати вплив інших пристроїв, які використовують той самий 
частотний діапазон. Однак у деяких випадках перешкоди від інших пристроїв 
можуть негативно впливати на швидкість з’єднання, зменшувати діапазон 
сигналу або призводити до несподіваного розриву з’єднання.

• Експлуатація консолі здійснюється виключно всередині приміщень.
• У разі виконання консоллю функції сканування для вибору точки доступу  

до безпроводової локальної мережі (LAN) на екрані можуть відображатися  
точки доступу, недоступні для загального використання. Під’єднуйтеся лише  
до тієї точки доступу, яку ви маєте право використовувати або яка призначена 
для загального користування.

Конденсація вологи

Якщо консоль або диск принесені з холодного в тепле середовище, на лінзі 
всередині консолі або на диску може відбутися конденсація вологи. Це може 
призвести до збоїв у роботі консолі. У такому випадку витягніть диск, вимкніть 
консоль та вийміть вилку з розетки. Не вставляйте диск, поки волога не 
випарується (це може забрати кілька годин). Якщо консоль все ще не працює 
належним чином, зверніться у відповідну службу підтримки користувачів 
PlayStation®, контакти якої можна знайти в розділі «Гарантія».

Чищення

З міркувань безпеки перед чищенням консолі або підключених аксесуарів 
від’єднайте шнур живлення змінного струму від електромережі.

Зовнішні поверхні (пластикова кришка консолі та безпроводовий контролер)
• Витирайте м’якою чистою тканиною.
• Щоб запобігти знебарвленню та пошкодженню поверхонь консолі  

та аксесуарів, дотримуйтесь поданих нижче інструкцій.
 – Не застосовуйте для чищення інсектициди або леткі речовині,  
зокрема розчинник, бензол або спирт. Не використовуйте для  
чищення тканину, оброблену хімічними засобами.

 – Не кладіть контролер або гарнітуру поверх консолі.

Порти/роз’єми
Не використовуйте порти/роз’єми на консолі, якщо вони забруднені.  
Вони можуть не проводити електрику належним чином. Якщо порти/роз’єми 
забруднилися, протріть їх м’якою сухою тканиною.

Диски

Примітка щодо сумісності
Деякі носії, які мають регіональні або територіальні обмеження, можуть  
не підтримуватися консоллю. Докладні відомості дивіться на пакуванні носія.

Користування
Відбитки пальців, пил, бруд або подряпини на диску можуть призвести  
до спотворення зображення або погіршення якості звуку. Дотримуйтеся  
поданих нижче рекомендацій.
• Тримайте диск так, щоб не торкатися його поверхні.
• Не приклеюйте на диск наліпки і не пишіть на ньому.

Зберігання
• Не піддавайте диски впливу високих температур, вологості чи прямого 

сонячного світла.
• Диски, які не використовуватимуться тривалий час, зберігайте у футлярах. 

Складання дисків без футляра один на одному або зберігання під кутом може 
призвести до їх деформації.

Спосіб чищення
• Обережно протирайте диски м’якою тканиною в напрямку від центру до країв.
• Не використовуйте розчинники, засоби для чищення платівок, антистатичні  

спреї або інші хімічні речовини, оскільки вони можуть пошкодити диск.

UA
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Технічні характеристики
Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього 
повідомлення. Залежно від використовуваної версії програмного забезпечення 
консоль може функціонувати інакше, ніж описано в цьому посібнику.

Консоль PlayStation®5

Головний процесор

Спеціальний процесор із одним кристалом
Центральний процесор:  
x86-64-AMD Ryzen™ “Zen2”, 8 ядер/16 потоків
Графічний процесор:  
10 TFLOPS, графічний процесор AMD на основі 
платформи Radeon™ RDNA

Пам’ять GDDR6, 16 ГБ

Внутрішній накопичувач 825 ГБ Custom SSD*1

Дисковод (лише читання)

BD-ROM (66 ГБ/100 ГБ) ~10xCAV
BD-ROM (25 ГБ/50 ГБ) ~8xCAV
BD-R/RE (25 ГБ/50 ГБ) ~8xCAV
DVD ~3.2xCLV

Лазер

Тип:  напівпровідниковий, безперервний
BD  довжина хвилі 395-415 нм
 Потужність: макс. 1 мВт
DVD  довжина хвилі 640-675 нм
 Потужність: макс. 1 мВт

Вхід/вихід*2
Порт USB Type-A (Hi-Speed USB)
Порт USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Гбіт/с) ×2
Порт USB Type-C® (SuperSpeed USB 10 Гбіт/с)

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

AV-вихід Порт HDMI™ OUT*3

Параметри електромережі
220-240 В  1,65 A
50/60 Гц  

Макс. Номінальна потужність 350 Вт

Зовнішні габарити
(без частин, що виступають)

Прибл. 390 × 104 × 260 мм (ширина × висота × глибина)

Вага Прибл. 4,5 кг

Робоча температура Від 5°C до 35°C

Країна виробництва Китай

*1 Частка ємності SSD-накопичувача відводиться на операції, пов’язані з керуванням 
консоллю, обслуговуванням та іншими службовими процедурами. У результаті  
вільний об’єм SSD-накопичувача може змінюватися.

*2 Можливість використання всіх під’єднаних пристроїв не гарантується.
*3 Використовуйте кабель HDMI з комплекту.

Безпроводовий контролер

Номінальна вхідна напруга 5 В  1,500 мА

Тип батареї Вбудована літій-іонна батарея

Напруга батареї 3,65 В 

Ємність батареї 1,560 мАг

Робоча температура Від 5°C до 35°C

Вага Прибл. 280 г

Країна виробництва Китай

Відтворювані диски

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

• Підтримуваний диск Blu-ray™ для PlayStation®4 *2 
• Ultra HD Blu-ray™
• BD-ROM
• BD-R
• BD-RE *3

• DVD-ROM
• DVD+R/RW
• DVD-R/RW
• AVCHD
*1 Програмне забезпечення формату PlayStation®, формату PlayStation®2 і формату 

PlayStation®3 неможливо відтворити з диска.
*2 Під час відтворення на консолі PS5 деякі функції PS4™ можуть не підтримуватися. 

Програмне забезпечення системи консолі PS5 потрібно оновити до останньої версії. 
Потрібне інтернет-з’єднання.

*3 Відтворення дисків BD-RE версії 1.0 не підтримується.
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Коди регіонів
Диску може бути призначений код регіону, який відповідає географічному регіону 
розповсюдження диска. Консоль може відтворювати диски з наведеними нижче 
кодами регіонів.

Диск Код регіону

Blu-ray Disc™ (BD)

DVD   

Blu-ray™ формату PlayStation®4   

Примітки
• Нефіналізовані DVD-диски неможливо відтворити.
• Не використовуйте наведені нижче типи дисків. Інакше консоль  

може бути пошкоджена.
 – диски діаметром 8 см
 – некруглі диски, наприклад диски у формі картки, зірки або серця
 – диски, що потріскалися, деформувалися або були відновлені
 – диски з наліпками.

• На дисках DualDisc одна сторона відповідає стандарту DVD, а інша підтримує 
лише аудіо. Сторону, що підтримує лише аудіо, неможливо відтворити  
за допомогою консолі.

• Під час відтворення неліцензійних копій дисків вміст може відтворюватися  
неналежним чином або зі сторонніми звуками.

• Для безперервного відтворення дисків BD, записаних із використанням 
технології захисту авторських прав, можливо буде потрібно отримати новий 
ключ шифрування для AACS (системи вмісту з розширеними можливостями 
доступу). Ключ шифрування автоматично поновлюється після під’єднання 
консолі до Інтернету.

• Деякі диски не можуть відтворюватись через наявність подряпин,  
пилу, якість запису або через характеристики записуючого пристрою.

• У рідкісних випадках диски BD та DVD можуть не відтворюватися консоллю 
належним чином. Це відбувається насамперед через відмінності у процесі 
виробництва чи шифрування програмного забезпечення.

ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ
Дякуємо за придбання цього виробу. Сподіваємося, ви будете задоволені  
ним. Термін “Виріб” стосується ігрової комп’ютерної консолі PlayStation®  
та офіційно ухвалених зовнішніх пристроїв PlayStation®, що входять  
до комплекту консолі PlayStation®.
Візьміть до уваги: програмне забезпечення системи, яке попередньо 
встановлюється у виробі, а також яке надається в подальшому у вигляді оновлень, 
не продається Вам, а надається на умовах ліцензії та має використовуватись лише 
разом із виробом. Умови ліцензії на програмне забезпечення системи можна 
знайти на сторінці playstation.com/legal.
Ця Гарантія надається Вам як першому користувачеві цього виробу компанією 
Sony Interactive Entertainment Europe Limited (“SIEE”), зареєстрованою за адресою  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. Вона призначена 
тільки для Вас і не може використовуватись кимось ще. Ця гарантія є доповненням 
до прав споживача (установлених законом) та жодним чином не впливає на них.
Обсяг Гарантії: компанія SIEE гарантує, що цей виріб не має дефектів матеріалів  
та виготовлення, які можуть призвести до відмови виробу у нормальних умовах 
експлуатації протягом 1 (одного) року з моменту купівлі, зобов’язується 
відремонтувати або (на розсуд SIEE) замінити будь-який компонент цього виробу 
безкоштовно, якщо ця несправність виникла із причини дефекту матеріалів або 
виготовлення. Заміна здійснюється на новий або відновлений компонент чи 
консоль, на розсуд компанії SIEE. Гарантія на замінений компонент діє протягом 
щонайбільше 3 (трьох) місяців та впродовж часу, який залишився від терміну 
основного гарантійного періоду. Ця Гарантія не поширюється на: Ваші дані, 
будь-яке програмне забезпечення або ігри PlayStation®, незалежно від того, 
входять вони в комплект постачання виробу або ні, будь-які периферійні  
пристрої PlayStation®, окрім вироблених компанією SIEE або на замовлення 
компанії SIEE, та будь-які аксесуари до консолі PlayStation®.

UA
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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
1.  Якщо потрібно висунути претензію в межах даної Гарантії, зв’яжіться з місцевою службою 

технічної підтримки за телефоном або електронною поштою, щоб отримати інструкції 
для повернення виробу.

2.  Оскільки цей виріб розповсюджується компаніею SIEE в Азербайджані, Білорусі, Грузії, 
Індії, Казахстані, Киргизстані, Росії, Таджикистані, Туркменістані, Україні та Узбекистані,  
ця Гарантія є дійсною лише у вищезазначених країнах, за умови якщо разом із виробом 
надається квитанція, рахунок-фактура або інший документ, що підтверджує купівлю  
(у якому вказана дата купівлі та ім’я продавця), і гарантійний період не закінчився  
(і не був змінений із часу купівлі).

3.  SIEE залишає за собою право відхилити претензію за цією Гарантією, якщо:
 a.  на Виробі буде пошкоджено, змінено, деформовано або видалено будь-яку 

гарантійну пломбу або серійний номер; та
 b.  наявні признаки спроби (успішної чи безуспішної) відкрити або зняти корпус 

Виробу. 
4.  За умовами цієї Гарантії компанія SIEE на власний розсуд вирішує, чи слід ремонтувати 

або замінювати Виріб або його компонент протягом 21 дня після отримання від Вас 
Виробу з дефектами. Усі замінені Вироби та/або їхні компоненти стають власністю 
компанії SIEE.

5.  Під час ремонту або заміни може встановлюватись остання версія програмного 
забезпечення або оновлення мікропрограми виробу.

6.  Вироби з жорстким диском (“HDD”) 
a.  Вироби зі знімним жорстким диском (HDD) необхідно віддавати для гарантійного 

обслуговування за цією Гарантією разом з оригінальним жорстким диском.
 b.   Під час ремонту або заміни виробу потрібно буде виконати повторне 

форматування жорсткого диска.
 c.  Ви розумієте та погоджуєтесь, що повторне форматування жорсткого диска 

призведе до втрати збережених даних, файлів або програмного забезпечення. 
Щоб уникнути втрати будь-якого програмного забезпечення, даних або файлів,  
які необхідно зберегти, перед надсиланням виробу із жорстким диском для 
гарантійного обслуговування, за можливості, зробіть резервну копію цих даних,  
а потім видаліть їх. Для захисту інформації, яку ви вважаєте конфіденційною, 
рекомендовано вийти з облікового запису PlayStation™Network на своїй  
консолі PlayStation®.

7. Вироби з твердотільним диском (SSD)
 a.  Ремонт або заміна виробу передбачають повторне форматування  

твердотільного диска. 
 b.   Ви розумієте та погоджуєтесь, що повторне форматування твердотільного  

диска призведе до втрати збережених даних, файлів і програмного забезпечення. 
Щоб не втратити програмне забезпечення, дані або файли, перед надсиланням 
виробу для гарантійного обслуговування потрібно за можливості виконати  
їх резервне копіювання, а тоді видалити із твердотільного диска. Для захисту 
інформації, яку ви вважаєте конфіденційною, рекомендовано вийти з  
облікового запису PlayStation™Network на консолі PlayStation®. 

8.  Щоб запобігти пошкодженню, втраті або стиранню даних іншого знімного носія, 
периферійного обладнання або компонентів, які не є оригінальними, необхідно 
вилучити дані пристрої перед тим, як звернутися за гарантійним обслуговуванням 
виробу.

 9.  Ця Гарантія не розповсюджується на збережені дані, файли або програмне 
забезпечення. Компанія SIEE не несе перед Вами відповідальності за будь-яку втрату  
або пошкодження даних, файлів або програмного забезпечення внаслідок виконання 
своїх зобов’язань перед Вами за цією Гарантією.

10.  Слід регулярно виконувати резервне копіювання жорсткого диска, щоб запобігти втраті 
або зміненню даних. Проте деякі дані не можна піддавати резервному копіюванню. 
Користувачу потрібно буде перевстановити жорсткий диск.

11.  Умови Гарантії не поширюються на пошкодження Виробу внаслідок:
 a.  комерційного використання, нещасного випадку, недбалості або неправильного 

використання (включаючи, без обмежень, використання цього виробу не за його 
призначенням і/або без дотримання інструкцій із належного використання 
та обслуговування, або встановлення та використання без дотримання місцевих 
технічних стандартів і стандартів безпеки);

 b.  використання разом із несанкціонованим периферійним обладнанням або 
компонентом (яке включає, без обмежень, пристрої для покращення якості ігор, 
жорсткі диски, адаптери та блоки живлення);

 c.  будь-якої модифікації, настройки або змінення цього виробу, виконані без 
дотримання інструкцій з належного використання та обслуговування Виробу;

 d.  обслуговування або ремонту чи невдалого обслуговування або ремонту, 
виконаних організацією технічного обслуговування, не авторизованою  
компанією SIEE;

 e.   використання несанкціонованого програмного забезпечення, під час вірусної 
інфекції, пожежі, повені чи іншого стихійного лиха; або

 f.  використання або обслуговування виробу в цілях, що не відносяться до 
персонального чи домашнього використання, або в умовах, які не відповідають 
технічним характеристикам виробу.

12.  Ви не можете висувати претензії в рамках цієї Гарантії в разі будь-якого суттєвого 
порушення ліцензії на системне програмне забезпечення (подробиці на сторінці:  
playstation.com/legal).

13.  У межах, дозволених діючим законодавством, ця Гарантія буде єдиним і виключним 
засобом усунення дефектів цього виробу. Усі інші гарантії, положення або умови,  
що висловлені або розуміються щодо цього виробу, не застосовуються. Тому ані 
компанія SIEE, ані будь-який підрозділ Sony або постачальники не несуть 
відповідальності за навмисне, випадкове, непряме пошкодження або втрату,  
включаючи втрату даних і незалежно від причини її виникнення.

14.  Компанія SIEE не надає гарантії на послуги та вироби сторонніх осіб, які можуть 
пропонуватися у зв’язку з цим Виробом.

Якщо цей виріб потребує будь-якого ремонту, який не підпадає під дану Гарантію, 
зверніться до місцевої служби технічної підтримки за порадою. Якщо ваша країна 
проживання відсутня у списку, зверніться до продавця.
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Контакти гарячої лінії служби підтримки:

AZ

  +7 495 258 7669

GE

KG

TJ

TM

UZ

BY

8 820 0071 7667

IN

1800-103-7799

sonyindia.care@ap.sony.com

KZ

8-800-070-70-35

info@sony.ru

RU

8 800 200 7667

info@sony.ru

UA

0 800 307 669

info@sony.ua

 
Утилізуйте продукт відповідно до місцевого законодавства про переробку 
електричного та електронного обладнання. 
Продажі повинні проводитися відповідно до вимог чинного законодавства.

Авторські права і торгові марки
“ ”, “PlayStation”, “5”, “PS5”, “PS4”, “DUALSHOCK” i “PlayStation Shapes Logo”  
є зареєстрованими товарними знаками чи товарними знаками Соні Інтеректів 
Ентертейнмент Інк.

“SONY” i “ ” є зареєстрованими товарними знаками чи товарними знаками  
Соні Корпорейшн.

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.

Усі інші товарні знаки належать відповідним власникам.

UA
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Коротка інструкція
Дізнайтеся, як налаштувати консоль PS5 і як користуватися основними функціями, 
ознайомившись із Короткою інструкцією, яка входить до комплекту.

Посібник користувача
Ознайомтеся з усіма можливостями консолі PS5. Дізнайтесь, як налаштувати 
параметри та як користуватися кожною функцією. Щоб переглянути User’s Guide 
(посібник користувача), потрібне з’єднання з Інтернетом. На головному екрані 
консолі PS5 виберіть Settings (Параметри)  > User’s Guide, Health and Safety,  
and Other Information (Посібник користувача, правила безпеки та інші відомості) > 
User’s Guide (Посібник користувача).

Веб-сайт служби підтримки користувачів
Онлайн-підтримка, зокрема покрокові вказівки щодо усунення 
несправностей та відповіді на поширені запитання, доступна  
на веб-сайті playstation.com/help.

Інформація, яка міститься в цьому посібнику, може змінюватись без попередження.

Використання цього виробу з комерційною метою та прокат забороняються.


