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Horog

Csatlakoztatott talppal

Győződj meg róla, hogy a horog 
az alábbi ábrán látható helyzetben 
van, mielőtt a talpat a konzolhoz 
csatlakoztatod.

A talpat a konzol helyzetének megfelelően kell 
átalakítani. Forgasd el a talp alsó és felső részét 
ellenkező irányba. Addig forgasd, amíg kattanó  
hangot nem hallasz.

Induljon a játék!

1 Csatlakoztasd a talpat.
Csatlakoztasd a talpat a konzolhoz, legyen az függőleges 
vagy vízszintes helyzetben.
Helyezd a konzolt vízszintes felületre, amikor a talpat 
csatlakoztatod.

A függőleges helyzethez

 Helyezd el a konzolt a hátsó részével felfelé,  
majd távolítsd el a csavarfuratsapkát.

 Helyezd a csavarfuratsapkát a talp aljára.

 Távolítsd el a csavart a talp aljáról.

 Csatlakoztasd a talpat, majd csavarozd be a csavart 
kézzel. A csavart egy érmével is megszoríthatod.
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A talp alja
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HU2  Csatlakoztasd a HDMI-kábelt  
és az AC-tápkábelt.
Használd a mellékelt kábeleket.
Végezd el az összes csatlakoztatást, mielőtt  
a tápforráshoz csatlakoztatod az AC-tápkábelt

A vízszintes helyzethez

1  Helyezd el a konzolt a hátsó részével felfelé. Igazítsd  
a talpat a konzol megjelölt részéhez, majd nyomd  
rá a konzolt határozottan.

Horog
Csatlakoztatott talppal

Győződj meg róla, hogy a horog 
az alábbi ábrán látható helyzetben 
van, mielőtt a talpat a konzolhoz 
csatlakoztatod.

HDMI OUT aljzat HDMI IN aljzat

HDMI™-kábel

Elektromos 
tápforráshoz

AC IN aljzat AC-tápkábel

Hátulnézet

Induljon a játék!
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Induljon a játék!

3  Csatlakoztasd a LAN-kábelt.
Kábeles interneteléréshez használj LAN-kábelt  
(nem tartozék).
Ha a Wi-Fi®-t fogod használni, ne csatlakoztass  
LAN-kábelt, hanem folytasd a következő lépéssel.

4   Kapcsold be a TV-t, a bemenetet  
pedig állítsd HDMI-re.

5   Kapcsold be a PlayStation®5  
konzolt a  (tápellátás) gombbal.

A tápellátásjelző kéken villog, majd fehérre vált.

Hátulnézet

LAN-aljzat

Elölnézet

Tápellátásjelző

 (tápellátás) gomb

Ha a konzolt 60 másodpercig nem használod a bekapcsolást 
követően, bekapcsol a képernyőolvasó funkció. A képernyőn 
megjelenő szöveget és egyéb fontos információkat  
felolvasva hallgathatod meg, amely segítséget nyújt  
a konzol használatában. 
A képernyőolvasó funkció csak bizonyos nyelveken érhető el.
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HU6   Csatlakoztasd a vezeték nélküli vezérlőt  
a konzolhoz egy USB-kábel használatával, 
majd nyomd meg a  (PS) gombot.
A vezérlő párosításához csatlakoztasd azt egy  
USB-kábellel a konzolod USB-aljzatához. 
A  (PS) gomb megnyomásakor a vezérlő bekapcsol.

7 Csináld, ahogyan szeretnéd.
Már majdnem kész vagy! Kövesd a képernyőn  
megjelenő utasításokat:
•  Állítsd be a konzolodat

Állítsd be a nyelvet és az internetbeállításokat,  
és kezeld az energiatakarékossági beállításokat.

•  Állítsd be a fiókodat
Hozz létre új fiókot vagy jelentkezz be egy meglévő 
fiókkal, például a PlayStation®4 konzolodon létrehozott 
fiókoddal. Lásd még „PS4 felhasználók részére” (6. oldal).

• Töltsd le a tartalmaidat
Töltsd le megvásárolt PS5™ játékaidat  
és médiaalkalmazásaidat. Ha PS4™ konzollal 
rendelkezel, az adatokat átviheted PS5 konzolodra.

Ha a beállítás befejeződött, az Üdvözöl a PlayStation 5 
felirat jelenik meg a képernyőn.

Gyerekek is fogják használni a PS5 konzolodat?  
Lásd még „Szülői felügyelet” (6. oldal).

• A látható beállítási lehetőségek a te igényeidhez igazodnak 
olyan információk alapján, mint a hálózati környezet és a fiók, 
amelybe be vagy jelentkezve.

• Visszaléphetsz, és megváltoztathatod bármelyik beállításodat  
a Beállítások  menüben a kezdőképernyőn.

USB-kábel

USB Type-A aljzat USB-aljzat

 (PS) gomb

Elölnézet Ha kikapcsolt állapotban energiát szeretnél megtakarítani, 
állítsd a konzolt Alacsony energiahasználat módba pihenő 
üzemmódban. Lásd még „A konzol pihenő üzemmódba 
állítása” (12. oldal).

Induljon a játék!
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Szülői felügyelet

A PS5 konzolt használó gyerekek beállításai könnyedén 
kezelhetők. A szülői felügyelet segítségével korlátozni lehet, 
milyen játékokkal, mikor és milyen hosszan játszhatnak 
a gyerekek, illetve cseveghetnek vagy végezhetnek-e egyéb 
tevékenységeket.

Minden felnőttnek ( ) és gyereknek ( ) saját, külön fiókkal 
kell rendelkeznie. Ha egy gyerek számára hozol létre fiókot, 
az automatikusan a te fiókodhoz lesz csatlakoztatva, és így 
egy család jön létre. Csak a te családodban lévő gyerekekre 
vonatkozóan állíthatsz be szülői felügyeletet.

Ehhez használhatsz egy már létező fiókot, például a PS4 konzolodon 
létrehozott és a PS5 konzolodon használt fiókodat. A család és szülői 
felügyelettel kapcsolatos beállításaid átkerülnek a PS5 konzolodra.

PS4 felhasználók részére

Játssz PS4 játékokkal a PS5 konzolodon
Játssz a támogatott PS4 játékokkal* a PS5 konzolodon
*Elképzelhető, hogy a PS4 konzol néhány funkciója nem lesz elérhető 
a PS5 konzolon játszva. Frissíts a legújabb rendszerszoftver-verzióra! 
Internetkapcsolat szükséges.

Vidd át adataidat egy PS4  
konzolról PS5 konzolodra
Csatlakoztasd PS4 konzolodat  
és PS5 konzolodat ugyanahhoz  
a hálózathoz, és vidd át például  
mentési, felhasználói adataidat  
vagy letöltött tartalmaidat.  
A PS4 konzolhoz USB bővített 
tárhelyként használt USB-meghajtó 
tovább használható a PS5 konzolra 
csatlakoztatva.

Használd a PS4 
konzolodon  
létrehozott fiókodat
Nem kell új fiókot létrehoznod a 
PS5 konzolodhoz. Csak jelentkezz 
be meglévő fiókoddal, és az ahhoz 
kapcsolódó játékelőzményeid, 
trófeáid, profilod és a barátaiddal 
folytatott kommunikációid átvitelre 
kerülnek a PS5 konzolodra.
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HUHozz létre fiókot egy gyerek számára
Egyszerre hozhatsz létre gyerekfiókot, és állíthatsz be hozzá 
szülői felügyeletet.
Nyomd meg a  (PS) gombot a vezérlőközpont 
megnyitásához. Válaszd ki a profilképedet, majd válaszd 
a Felhasználóváltás lehetőséget. A felhasználóválasztó 
képernyőn válaszd az Felhasználó hozzáadása lehetőséget 
fiók létrehozásához.

Ellenőrizd és módosítsd a szülői felügyelet beállításait
Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizd a gyerekekhez 
tartozó szülői felügyelet beállításait. A kezdőképernyőről 
elérhető Beállítások  > Család és szülői felügyelet 
beállításokkal ellenőrizheted és frissítheted ezeket.

Játékkategória-ikonok
Minden játékhoz tartozik egy játékkategória-ikon, amely segít 
meghatározni, hogy a gyerek korosztályának megfelelő-e  
az adott játék.

Európa, Afrika és India

Játékos kora
3 éves  

vagy annál 
idősebb

7 éves  
vagy annál 

idősebb

12 éves  
vagy annál 

idősebb

16 éves  
vagy annál 

idősebb

18 éves  
vagy annál 

idősebb

Korhatár-
besorolás

Németország

Játékos kora
0 éves 

vagy annál 
idősebb

6 éves  
vagy annál 

idősebb

12 éves  
vagy annál 

idősebb

16 éves  
vagy annál 

idősebb

18 éves  
vagy annál 

idősebb

Korhatár-
besorolás

A szülői felügyelet funkcióival és beállításaival kapcsolatos további 
információkat a Felhasználói útmutatóban találsz (13. oldal).

Szülői felügyelet
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Mi látható a képernyőn?

Kezdőképernyő
A kezdőképernyőről kétféle tartalom érhető el: játékok és médiatartalmak.
A játékok kezdőlapján találod meg játékaidat, a PlayStation™Store-t, illetve egyéb, játékokkal kapcsolatos alkalmazásokat. 
A médiafájlok kezdőlapján zenéket, videókat és egyéb alkalmazásokat találsz.

Kezdőképernyők közötti váltás
Váltogass a játékok és médiatartalmak között.

Keress, módosítsd a beállításokat, illetve 
szerkeszd a profilodat.

Központ
Tudj meg többet az általad választott játékról 
vagy alkalmazásról.

• A PS5 konzolon a  gombbal hagyhatod jóvá a kiválasztott elemeket.

• Ha úgy akarsz a kezdőképernyőre ugrani, hogy közben fut egy játék vagy alkalmazás, 
válaszd a Kezdőlap  lehetőséget a vezérlőközponton, vagy nyomd meg  
a  (PS) gombot a vezérlődön.
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HUVezérlőközpont
Nyomd meg a  (PS) gombot a vezérlőközpont megnyitásához.
Több funkciót is elérhetsz anélkül, hogy kilépnél az éppen futó játékból vagy alkalmazásból.

Kártyák
Kártyák jelzik azokat a játékokkal vagy 
alkalmazásokkal kapcsolatos funkciókat 
vagy tevékenységeket, amelyek az aktuális 
tevékenységedtől függően elérhetők. Válassz  
ki egy kártyát a további információkhoz, vagy 
lépj a következő kártyára.

Vezérlőelemek
Válaszd a Kezdőlap  ehetőséget  
a kezdőképernyőre való visszalépéshez,  
majd a Tápellátás  gombbal kapcsold  
ki PS5 konzolodat. Egyéb alapvető funkciók  
is elérhetők itt. 

Érd el gyorsan azokat a funkciókat és 
beállításokat, amelyeket a leggyakrabban 
használsz játék közben.

Mi látható a képernyőn?
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Kezdődhet a játék!

Játékaidat a PlayStation Store  felületéről is letöltheted.
Értesítést kapsz, ha a letöltés befejeződött,  
és a játék elindítható.
Válaszd ki a játékot a játékok kezdőlapján.

• Játékok vásárlásához és letöltéséhez csatlakoztatnod kell  
a konzolodat az internethez, és be kell jelentkezned a fiókodba.

• A PlayStation™Network és a PlayStation Store szolgáltatások 
igénybevételére használati feltételek, valamint ország- és nyelvi 
alapú korlátozások vonatkoznak. Az internetszolgáltatás díja a 
felhasználókat terheli. Bizonyos tartalmak és/vagy szolgáltatások 
költségeket vonnak maguk után. 
A felhasználóknak 7 évnél idősebbnek kell lenniük, a 18 évesnél 
fiatalabb felhasználóknak pedig szülői engedély szükséges. 
További életkori korlátozások is érvényben lehetnek. A szolgáltatás 
elérhetősége nem garantált. Egyes játékok online funkciói  
a megfelelő értesítést követően visszahívásra kerülhetnek – 
playstation.com/gameservers. Részletes feltételek: A PSN 
Szolgáltatási Feltételek a playstation.com/legal oldalon találhatók.

A vezérlő használata

A vezérlő töltése
Csatlakoztasd a vezérlődet bekapcsolt vagy pihenő 
üzemmódban lévő PS5 konzolodhoz egy USB-kábel 
segítségével. Ha a konzolod pihenő üzemmódban van, 
a vezérlőd fénysávja narancssárgán villog. Ha a feltöltés 
befejeződött, a fénysáv kialszik.

Ha a vezérlődet úgy szeretnéd feltölteni, hogy a konzolod  
pihenő üzemmódban van, lépj a Beállítások  > Rendszer  
> Energiatakarékosság > Pihenő üzemmódban elérhető funkciók  
> USB-aljzatok tápellátása menübe, majd válassz egy lehetőséget  
a Ki kivételével.

A mikrofon némítása
A némítás gomb megnyomásakor a mic hangbemenete  
a ki- (világító gomb) és bekapcsolt (nem világító gomb) 
állapot között váltakozik.

Nyomd meg és tartsd nyomva a némítás gombot  
a mic némításához, és a vezérlő és a tv hangszóróinak 
hangkimenetének kikapcsolásához. Nyomd meg újra  
a némítás gombot, így visszatérhetsz  
az eredeti beállításokhoz.

Némítás gomb

Mikrofonok

Világít : a mic némítva van
Nem világít : a mic nincs lenémítva
Villog :  a mic és a hangkimenet  

is némítva van
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HUTöbb vezérlő használata
Egyszerre akár 4 vezérlőt is használhatsz. A vezérlőkhöz  
a  (PS) gomb megnyomásával rendelhetsz hozzá 
sorszámot. A játékosjelző fények a sorszámnak megfelelően 
gyulladnak fel. A sorszámok 1-től kezdődően egymás után 
kerülnek kiosztásra, a saját vezérlőd sorszámát pedig  
a felgyulladó jelzőlámpák száma mutatja.

Fénysáv

Játékosjelző

 (PS) gomb

• A vezérlőt az első használat előtt párosítani kell (5. oldal).

• Ha egy PS4 játékkal játszol, a vezérlőd fénysávja kéken, pirosan, 
zölden vagy rózsaszínen világít annak megfelelően, hogy sorban 
hanyadikként volt csatlakoztatva. Ez különbözik a játékosjelző 
fénytől.

Kapcsold be PS5 konzolodat a vezérlővel
Nyomd meg a  (PS) gombot egy olyan vezérlőn, amelynek 
a párosítása már megtörtént, hogy bekapcsold a PS5 konzolt.

A vezérlő használata
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Kikapcsolás

 Vigyázat
Ha a tápellátásjelző kikapcsolt állapotban van, válaszd le az 
AC-tápkábelt a tápforrásról. Ha akkor választod le, amikor a 
tápellátásjelző még folyamatosan világít vagy villog, az adatok 
elveszhetnek vagy sérülhetnek, ez pedig a konzol károsodásához 
vezethet.

A konzol pihenő üzemmódba állítása
A PS5 konzol energiatakarékos üzemmódját pihenő 
üzemmódnak hívjuk. Pihenő üzemmódban többek között 
feltöltheted a vezérlődet a konzol USB-aljzatán keresztül, 
automatikus frissítéseket végezhetsz a rendszerszoftveren, 
illetve felfüggesztheted a folyamatban lévő játékot vagy 
alkalmazást. A pihenő üzemmód számodra optimális 
beállításairól a Felhasználói útmutató ad tájékoztatást  
(13. oldal).

Egyes funkciókat csak úgy használhatsz, ha engedélyezed azok 
beállításait. Lépj a Beállítások  > Rendszer > Energiatakarékosság 
> Pihenő üzemmódban elérhető funkciók menübe.

A vezérlőközponton válaszd a Tápellátás -t majd a Belépés 
pihenő üzemmódba lehetőséget. A tápellátásjelző fehéren 
villog, majd narancssárgára vált. A pihenő állapotból való 
kilépéshez nyomd meg a  (PS) gombot.

A konzol teljes kikapcsolása
Válaszd a Tápellátás -t lehetőséget a vezérlőközponton, 
majd válaszd A PS5 kikapcsolása lehetőséget.  
A tápellátásjelző fehéren villog, majd a konzol kikapcsol.

Tápellátásjelző

Fehér A konzol be van kapcsolva.

Narancssárga A konzol pihenő üzemmódban van.

Ki van kapcsolva A konzol ki van kapcsolva.
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HU

További információk

Biztonsági útmutató
A mellékelt Biztonsági útmutatóból megtudhatod, hogyan 
használd PS5 konzolodat biztonságosan. Ez a nyomtatott 
kézikönyv a termékgaranciára vonatkozó feltételeket  
és a műszaki adatokkal kapcsolatos tájékoztatást  
is tartalmazza. A konzol használata előtt mindenképpen 
olvasd el ezt a dokumentumot.

Felhasználói útmutató
Tudd meg, mi mindenre képes PS5 konzolod. Ismerkedj 
meg a beállítások konfigurálásával és az egyes funkciók 
használatával. PS5 konzolod kezdőképernyőjéről lépj  
a Beállítások  > Felhasználói útmutató, egészség  
és biztonság, valamint további információ > Felhasználói 
útmutató oldalra.

Ügyfélszolgálati weboldal
Online támogatási információkat, például részletes 
hibaelhárítási útmutatókat és gyakran ismételt kérdéseket  
a következő weboldalon találsz: playstation.com/help.

A „ ”, „PlayStation”, „ ”, „PS5”, „PS4” és „PlayStation Shapes Logo” a Sony Interactive 
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye.
A „SONY” és a(z) „ ” a Sony Group Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye.

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®.

A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak.

A jelen dokumentumban közölt, a rendszer funkcióival kapcsolatos információk és képek  
a használt rendszerszoftver függvényében a konzolodtól eltérőek lehetnek. Továbbá a jelen 
útmutatóban használt illusztrációk és képernyőképek is különbözhetnek a valós terméktől.

Az útmutatóban leírt információkat előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk.
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