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Кука

С прикачена основа

Преди да прикачите основата  
към конзолата, проверете  
дали куката е в положението,  
както е показано по-долу.

Трябва да реконфигурирате основата според 
позицията на конзолата. Завъртете горната  
и долната част на основата в противоположни 
посоки. Продължете да въртите,  
докато не чуете щракване.

Да започваме

1 Свържете основата.
Винаги прикачвайте основата към конзолата,  
независимо дали е във вертикална. 
Когато прикачвате основата, конзолата трябва да бъде 
поставена върху гладка повърхност.

За вертикалната позиция

 Поставете конзолата със задната страна нагоре  
и след това свалете капачката на резбовия отвор.

 Прикрепете капачката на резбовия отвор  
към долната част на основата.

 Премахнете винта от долната част на основата.

 Прикачете основата и след това я обезопасете  
с винт. Използвай монета или друг подобен  
плосък предмет, за да затегнете винта.

1

2

3

4

32
Долна 
част на 
основата
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BG2  Свържете HDMI кабела и AC 
захранващия кабел.
Използвайте предоставените кабели.
Направете всички връзки, преди да включите  
AC захранващия кабел към източник  
на електрозахранване.

За хоризонталната позиция

1  Поставете конзолата със задната страна нагоре. 
Подравнете основата според обозначената на 
конзолата област и здраво притиснете основата.

КукаС прикачена основа

Преди да прикачите основата  
към конзолата, проверете  
дали куката е в положението, 
както е показано по-долу.

Да започваме

HDMI OUT порт HDMI IN порт

HDMI™ кабел

Към източник на 
електрозахранване

AC IN 
конектор

 AC захранващ 
кабел

Изглед отзад
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Да започваме

3  Свържете LAN кабела.
В случай на кабелна връзка с интернет използвайте 
LAN кабел (не е включен в комплекта).
Ако ще използвате Wi-Fi®връзка, не свързвайте  
LAN кабел и преминете към следващата стъпка.

4   Включете вашия телевизор  
и изберете настройката HDMI.

5   Включете PlayStation®5 конзолата,  
като натиснете бутона  (захранване).
Индикаторът за захранване премигва в синьо,  
след което става бял.

Ако не използвате конзолата в продължение на 60 секунди, 
след като я включите, се активира екранният четец. Можете 
да слушате текст на екрана и друга важна информация, 
прочетена на глас, което ще ви помогне да постигнете това, 
което искате да направите. 
Екранният четец е достъпен само на определени езици.

Изглед отзад

LAN порт

Изглед отпред

Индикатор за захранване

Бутон  (захранване)
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6   Свържете безжичния контролер към 
конзолата си с помощта на USB кабел 
и след това натиснете бутона  (PS).
За да сдвоите контролера, свържете го с USB кабел 
към USB порта на конзолата. Когато натиснете бутона 

 (PS), контролерът се включва.

7 Направете го по ваш вкус!
Почти сте готови! Изпълнете инструкциите на екрана

• Настройване на конзолата
Изберете езика, конфигурирайте настройките  
си за връзка с интернет и управлявайте тези  
за икономия на енергия.

• Настройване на акаунта
Създайте нов акаунт или влезте с вече съществуващ, 
например този, който сте създали на PlayStation®4 
конзолата. Вижте също „За PS4 потребители“  
(страница 6).

• Сваляне на съдържанието
Сваляйте купени PS5™ игри и мултимедийни 
приложения. Ако имате PS4™ конзола, можете да 
започнете да прехвърляте данните на PS5 конзолата.

Ще разберете, че настройката е завършена,  
когато на екрана видите Welcome to PlayStation 5  
(Добре дошли в PlayStation 5). 
Вашата конзола PS5 ще се използва ли от дете?  
Вижте също „Родителски контроли“ (страница 6).

USB кабел

Порт USB Type-A USB порт

Бутон  (PS)

Изглед отпред
За да пестите енергия в изключено състояние, конзолата 
е настроена на Low Power Use (Използване на ниска 
мощност) в режим почивка. Вижте също „Поставяне  
на конзолата в режим почивка“ (страница 12).

Да започваме

• Опциите за настройка, които виждате, са съобразени  
с нуждите ви въз основа на информация като мрежовата  
ви среда и акаунта, който използвате.

• Можете да се върнете и да промените всяка от настройките 
си, като изберете Settings (Настройки)  от началния екран.
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Родителски контроли

Можете да управлявате настройки за деца, които използват 
вашата конзола PS5. Чрез родителските контроли можете  
да задавате ограничения за игрите, които децата могат  
да играят, кога и колко дълго играят, с кого общуват  
и много други.

Всеки възрастен ( ) и дете ( ) ще се нуждаят  
от собствени отделни акаунти. Когато създавате акаунт 
за дете, той автоматично се свързва с вашия, създавайки 
семейство. Можете да задавате родителски контроли само 
за деца от семейството ви.

За вашата конзола PS5 можете да използвате съществуващ акаунт, 
например този, който сте създали на PS4 конзола. Настройките  
на семейните и родителските контроли ще се прехвърлят към 
вашата конзола PS5.

За PS4 потребители

Играйте някои PS4 игри на конзолата PS5
Играйте поддържани PS4 игри* на конзолата PS5.
* Някои функции, налични на PS4, може да липсват, когато играете 
на конзолата PS5. Трябва да направите ъпдейт до актуалната версия 
на системата на софтуера. Изисква се връзка с интернет.

Прехвърляне на данни от PS4 конзолата 
на конзолата PS5
Свържете PS4 конзолата  
и конзолата PS5 към една и съща 
мрежа, за да прехвърляте данни 
като данни за запазени игри, 
потребителска информация  
и свалено съдържание.  
Ако имате USB устройство,  
което сте използвали като 
разширено хранилище  
за PS4 конзолата си, можете  
да продължите да го използвате – 
 трябва само да го свържете към 
конзолата PS5.

Използвайте същия акаунт, който  
сте създали на PS4 конзола
Не е необходимо да създавате нов 
акаунт за конзолата PS5. Трябва 
само да влезте със съществуващия 
си акаунт и историята на игрите, 
трофеите, потребителският  
ви профил и всички размени,  
които сте имали с приятели,  
ще се прехвърлят на конзолата PS5.
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BGСъздаване на акаунт за дете
Можете едновременно да създадете акаунт  
за дете и да зададете родителски контроли.
Натиснете бутона  (PS), за да отворите центъра  
за управление. Изберете аватара си и след това  
Switch User (Превключване на потребителя).  
От екрана за избор на потребители изберете  
Add User (Добавяне на потребител),  
за да създадете акаунт.

Преглед и промяна на настройките  
на родителските контроли
Препоръчваме да проверявате редовно родителските 
контроли за детето си. Можете да ги прегледате или 
актуализирате, като изберете Settings (Настройки)  
> Family and Parental Controls (Семейни и родителски 
контроли) от началния екран.

Икони за възрастово ограничение на игрите
За всяка игра е налице икона за възрастово ограничение, 
чрез която можете да определите дали е подходяща  
за възрастта на детето.

Европа, Африка и Индия

Възраст  
на играча

Над 3 
год.

Над 7 
год.

Над 12 
год.

Над 16 
год.

Над 18 
год.

Възрастово 
ограничение 
за игра

Германия

Възраст  
на играча

Над 0 
год.

Над 6 
год.

Над 12 
год.

Над 16 
год.

Над 18 
год.

Възрастово 
ограничение 
за игра

Научете повече за функциите и настройките на родителските 
контроли в User’s Guide (Ръководство за потребителя) (страница 13).

Родителски контроли
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Информация на екрана

Начален екран
От началния екран можете да преминете към два типа съдържание: игри или мултимедийно съдържание.
На началния екран „Игри“ ще намерите игрите си, PlayStation™Store и други свързани с игрите приложения.
На началния екран „Мултимедия“ ще намерите музика, видеоклипове и други приложения, които не са свързани с игри.

Превключване между  
началните екрани
Превключете между игри  
и мултимедийно съдържание.

Променете настройките и редактирайте 
потребителския си профил.

Хъб
Научете повече за избраната от вас игра  
или приложение и намерете свързана  
с тях информация.

• Бутонът  на конзолата PS5 потвърждава избрания елемент.

• За да се върнете на началния екран, докато играете или използвате 
приложение, изберете Home (Начало)  от центъра за управление  
или натиснете и задръжте бутона  (PS) на контролера ви.
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Информация на екрана

Център за управление
Натиснете бутона  (PS), за да отворите центъра за управление.
Можете да получите достъп до различни функции, без да напускате играта или приложението. 

Карти
Картите показват функции и дейности, 
свързани с наличните игри и приложения, 
в зависимост от това, което правите в този 
момент. Изберете карта, за да научите повече, 
или преминете към следващата карта.

Контроли
Изберете Home (Начало)  за да се върнете 
на началния екран, и след това Power 
(Захранване)  за да изключите конзолата 
PS5. Тук можете да изпълнявате също други 
основни функции. 

Получете бърз достъп до функциите  
и настройките, които използвате  
най-често по време на игра.
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Нека играем

Можете да играете игра, от която сте свалили  
от PlayStation Store .
Ще получите известие, когато играта е свалена и сте готови 
за игра.
Изберете играта от началния екран „Игри“.

• За да купувате и сваляте игри, трябва да свържете конзолата 
към интернет и да влезете в акаунта си.

• PlayStation™Network и PlayStation Store са предмет на условията 
за ползване и ограниченията за държавата и езика. Таксите 
за връзка с интернет се плащат от потребителите. За някои 
видове съдържание и/или услуги се изисква таксуване. 
Потребителите трябва да имат навършени 7 години, а за тези 
на възраст под 18 г. се изисква разрешение от родителите. 
Може да са в сила допълнителни възрастови ограничения. 
Наличността на услугата не е гарантирана. Онлайн функциите 
на конкретни игри може да бъдат оттеглени с основателно 
предизвестие – playstation.com/gameservers. В сила са всички 
условия. Общите условия на PSN са достъпни на адрес 
playstation.com/legal.

Използване на контролера

Зареждане на контролера
При включена конзола PS5 или в режим почивка 
използвайте USB кабел, за да свържете контролера към 
конзолата. Когато конзолата е в режим почивка, светлинната 
лента на контролера премигва бавно в оранжево. Когато 
зареждането завърши, светлинната лента угасва.

За да заредите контролера, докато конзолата ви е в режим 
почивка, отворете Settings (Настройки)  > System (Система) > 
Power Saving (Пестене на енергия) > Features Available in Rest 
Mode (Функции, налични в режим почивка) > Supply Power  
to USB Ports (Захранване към USB портове), и изберете опция, 
различна от Off (Изкл.).

Заглушаване на микрофона
Всеки път, когато натиснете бутона за без звук,  
вашият MIC се превключва между изключен  
(бутонът свети) и включен (бутонът не свети).

Натиснете и задръжте бутона за без звук, за да изключите 
вашия MIC и звука, идващ от слушалките на контролера  
и телевизора. Натиснете отново бутона за без звук,  
за да се върнете в първоначалното състояние.

Бутон за без звук

Микрофони

Свети :  MIC е изключен
Изключен :  MIC е включен
Мига :  MIC и изходящият звук  

са изключени
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BGИзползване на няколко контролера
Можете да използвате до 4 контролера едновременно. 
Натиснете бутона  (PS), за да зададете числа  
на контролерите. Индикаторите на играчите съответно 
светват. Числата се задават поред от 1 и можете  
да определите номера на контролера си по броя  
на светлините, които се включват.

Светлинна лента

Индикатор  
на играча

Бутон  (PS)

• Трябва да сдвоите контролера си, когато го използвате  
за първи път (страница 5).

• Когато играете PS4 игра, светлинната лента на контролера 
свети в синьо, червено, зелено или розово в зависимост  
от реда, в който е свързан контролерът. Това е отделно  
от индикатора на играча.

Включване на конзолата PS5 с контролер
Натиснете бутона  (PS) на контролера, за който 
сдвояването е завършило, за да включите конзолата PS5.

Използване на контролера
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Изключване

 Предупреждение
Изваждайте AC захранващия кабел от източника  
на електрозахранване само когато индикаторът за захранване  
е изключен. Ако го извадите, докато индикаторът за захранване 
е осветен или премигва, може да бъдат изгубени и повредени 
данни и е възможно да повредите конзолата си.

Поставяне на конзолата в режим почивка
Режимът за пестене на енергия на конзолата PS5  
се нарича режим почивка. Можете да правите неща,  
като да зареждате контролера си през USB портовете  
на конзолата, автоматично да актуализирате софтуера  
на системата си и да спрете играта или приложението  
си спрени, докато в изключено състояние.  
За да разберете кои настройки за режим почивка  
са най-подходящи за вас, вижте User’s Guide (Ръководство  
за потребителя) (страница 13).

За някои функции ще трябва да активирате съответните  
им настройки, за да ги използвате. Отворете Settings 
(Настройки)  > System (Система) > Power Saving (Пестене  
на енергия) > Features Available in Rest Mode (Функции,  
налични в режим почивка).

Изберете Power (Захранване)  от центъра  
за управление и след това Enter Rest Mode (Влизане  
в режим почивка). Индикаторът за захранване премигва  
в бяло, след което става оранжев. За да излезете  
от режима почивка, натиснете бутона  (PS).

Цялостно изключване на вашата конзола
Изберете Power (Захранване)  от центъра  
за управление и след това Turn Off PS5 (Изключване  
на PS5). Индикаторът за захранване премигва в бяло,  
след което конзолата се изключва.

Индикатор за захранване

Бяло. Конзолата е включена.

Оранжево. Конзолата е в режим почивка.

Изкл. Конзолата е изключена.
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Допълнителна информация

Безопасност и поддръжка
Научете как да използвате конзолата PS5 безопасно  
с предоставения документ Безопасност и поддръжка. Това 
печатно ръководство съдържа също гаранционни условия  
за продукта и информация за спецификациите. Прочетете 
го, преди да използвате конзолата си.

User’s Guide (Ръководство за потребителя)
Научете всички възможности на конзолата PS5.  
Научете как да конфигурирате настройки и как  
да използвате всяка функция. От началния екран на 
конзолата PS5 отворете Settings (Настройки)  > User’s 
Guide, Health and Safety, and Other Information (Ръководство 
за потребителя, безопасност и здраве и друга информация) 
> User’s Guide (Ръководство за потребителя).

Уебсайт за поддръжка на клиенти
Намерете информация за онлайн поддръжка,  
като поетапно отстраняване на неизправности  
и често задавани въпроси, като отворите 
playstation.com/help. “ ”, “PlayStation”, “ ”, “PS5”, “PS4” и “PlayStation Shapes Logo” са регистрирани 

търговски марки или търговски марки на Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY” и “ ” са регистрирани търговски марки или търговски марки  
на 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.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие.

Информацията за функционалността на системата и изображенията,  
публикувани в този документ, може да се различават от тези за вашата конзола, 
в зависимост от използваната версия на софтуера на системата. Също така 
илюстрациите и екранните изображения, използвани в това ръководство,  
може да се различават от реалния продукт.

Информацията в това ръководство подлежи на промяна без предизвестие.
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