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Pentru poziţia verticală

Cârlig

Cu baza ataşată

Cârligul trebuie să fie în poziţia  
ilustrată mai jos înainte  
de ataşarea bazei la consolă.

Va trebui să reconfigurezi baza pentru poziţia 
consolei tale. Roteşte partea de sus şi partea  
de jos a bazei în direcţii opuse. Continuă să  
roteşti până auzi un „clic”..

Să începem

1 Ataşează baza.
Ataşează întotdeauna baza la consolă, indiferent  
dacă este în poziţie verticală sau orizontală.
Aşează consola pe o suprafaţă plată atunci când  
ataşezi baza.

 Amplasează consola cu partea din spate orientată în sus, 
apoi îndepărtează capacul pentru orificiul şurubului.

 Ataşează capacul pentru orificiul şurubului  
în partea de jos a bazei.

 Scoate şurubul din partea de jos a bazei.

 Ataşează baza, apoi fixează-o cu un şurub.  
Foloseşte o monedă sau un obiect de formă 
asemănătoare pentru a strânge şurubul.

1

2

3

4

32
Partea de 
jos a bazei



3

RO2  Conectează cablul HDMI şi cablul de 
alimentare cu c.a.
Foloseşte cablurile incluse.
Înainte de a conecta cablul de alimentare cu c.a. la priză, 
realizează toate celelalte conexiuni

Pentru poziţia orizontală

1  Amplasează consola cu partea din spate orientată  
în sus. Aliniază baza cu zona marcată pe consolă  
şi apasă baza ferm în interior.

CârligCu baza ataşată

Cârligul trebuie să fie în poziţia 
ilustrată mai jos înainte de ataşarea 
bazei la consolă.

Port HDMI OUT Port HDMI IN

Cablu HDMI™

La o sursă  
de energie electrică

Conector 
AC IN

Cablu de  
alimentare cu c.a.

Vedere din spate

Să începem
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Să începem

3  Conectează cablul LAN.
Pentru o conexiune la internet prin cablu,  
foloseşte un cablu LAN (nu este inclus).
Dacă vei utiliza Wi-Fi®, nu conecta un cablu LAN  
şi treci la următorul pas.

4   Porneşte televizorul şi setează  
intrarea la HDMI.

5   Porneşte consola PlayStation®5 apăsând 
pe butonul  (alimentare).
Indicatorul de alimentare iluminează intermitent  
în albastru, iar apoi devine alb.

Vedere din spate

Port LAN

Vedere din faţă

Indicator de alimentare

Butonul  (alimentare)

Dacă nu foloseşti consola timp de 60 secunde după ce o deschizi, 
cititorul de ecran se activează. Poţi asculta textul de pe ecran şi 
alte informaţii importante citite cu voce tare, pentru a te ajuta  
să faci ceea ce doreşti. 
Cititorul de ecran este disponibil doar în anumite limbi.
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6   Conectează controlerul fără fir la consolă 
utilizând un cablu USB şi apoi apasă 
butonul  (PS).
Pentru a-ţi asocia controlerul, conectează-l cu un cablu USB 
la portul USB de pe consola ta. Atunci când apeşi butonul 

 (PS), controlerul se deschide.

7 Personalizează-l.
Aproape ai terminat! Urmează instrucţiunile  
de pe ecran pentru

• Configurarea consolei
Selectează limba, configurează setările de conexiune la 
internet şi gestionează setările pentru economisirea energiei.

• Configurarea contului
Creează un cont nou sau conectează-te cu un cont existent, 
cum ar fi unul pe care l-ai creat pe o consolă PlayStation®4. 
Consultă şi „Pentru utilizatorii PS4” (pagina 6).

• Descărcarea conţinutului
Descarcă jocuri şi aplicaţii media achiziţionate pe PS5™. 
Dacă ai o consolă PS4™, poţi transfera datele pe consola  
ta PS5.

Vei şti că s-a finalizat configurarea atunci când pe ecran 
apare Bun venit la PlayStation 5. 

Consola PS5 va fi utilizată de un copil? Consultă şi „Setări  
de control parental” (pagina 6).

Cablu USB

Port USB Type-A Port USB

Buton  (PS)

Vedere din faţă Pentru a economisi energie în timp ce este oprită, consola 
este setată la Consum redus de energie în modul de repaus. 
Consultă şi „Setarea consolei în modul de repaus” (pagina 12).

Să începem

• Opţiunile de configurare pe care le vezi sunt configurate  
în funcţie de necesităţile tale, pe baza informaţiilor precum 
mediul reţelei şi contul la care eşti conectat.

• Poţi reveni să schimbi oricare dintre setări, selectând Setări   
de pe ecranul principal.
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Setări de control parental

Poţi gestiona setările pentru copiii care folosesc consola PS5. 
Setările de control parental îţi permit să stabileşti restricţii pentru 
jocurile pe care le pot juca copiii, când şi cât pot juca, cu cine pot 
vorbi şi multe altele.

Fiecare adult ( ) şi fiecare copil ( ) va trebui să aibă  
cont individual separat. Atunci când creezi un cont pentru un 
copil, acesta este asociat automat cu contul tău, creând astfel  
o familie. Poţi seta controale parentale numai pentru copiii  
din familia ta.

Pentru consola PS5 poţi utiliza un cont existent, precum cel pe care  
l-ai creat pe o consolă PS4. Familia şi setările pentru controalele parentale 
se vor transfera pe consola ta PS5.

Pentru utilizatorii PS4

Joacă unele jocuri PS4 pe consola PS5
Bucură-te de jocuri PS4 compatibile* pe consola PS5.

* Este posibil ca unele funcţionalităţi disponibile pe consola PS4  
să lipsească atunci când joci pe consola PS5. Trebuie să actualizezi  
la cea mai recentă versiune de software a sistemului. Este necesară 
conexiunea la internet.

Transferul datelor de pe o consolă  
PS4 pe consola PS5
Conectează consola PS4 şi consola 
PS5 la aceeaşi reţea pentru a transfera 
date precum datele pentru salvările 
din joc, informaţiile despre utilizator şi 
conţinutul descărcat. Dacă ai o unitate 
USB pe care ai folosit-o ca spaţiu de 
stocare extins pentru consola PS4, poţi 
continua să o foloseşti, pur şi simplu 
conectând-o la consola PS5.

Foloseşte acelaşi cont  
pe care l-ai creat  
pe o consolă PS4
Nu trebuie să creezi un cont nou 
pentru consola PS5. Trebuie doar să te 
conectezi cu contul existent, iar istoricul 
jocurilor tale, trofeele, profilul şi orice 
schimburi dintre tine şi prietenii tăi  
se vor transfera pe consola PS5.
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ROCrearea unui cont pentru un copil
Poţi să creezi un cont pentru copil şi să setezi  
controalele parentale în acelaşi timp.
Apasă butonul  (PS) pentru a deschide centrul de control. 
Selectează avatarul, apoi selectează Comutare utilizator.  
De pe ecranul de selectare a utilizatorilor, selectează Adăugare 
utilizator pentru a crea un cont.

Revizuirea şi modificarea setărilor de control parental
Îţi recomandăm să verifici în mod regulat controalele parentale 
pentru copil. Le poţi revizui sau actualiza selectând Setări  > 
Familie și setări de control parental de pe ecranul principal.

Pictogramele pentru evaluarea jocurilor
Fiecare joc vine cu o pictogramă pentru evaluarea jocului  
care te ajută să determini dacă jocul este adecvat pentru  
vârsta copilului.

Europa, Africa şi India

Vârsta 
jucătorului

Vârsta de 
cel puţin 

3 ani

Vârsta de 
cel puţin 

7 ani

Vârsta de 
cel puţin 

12 ani

Vârsta de 
cel puţin 

16 ani

Vârsta de 
cel puţin 

18 ani

Clasificări  
în funcţie  
de vârstă

Germania

Vârsta 
jucătorului

Vârsta de 
cel puţin 

0 ani

Vârsta de 
cel puţin 

6 ani

Vârsta de 
cel puţin 

12 ani

Vârsta de 
cel puţin 

16 ani

Vârsta de 
cel puţin 

18 ani

Clasificări  
în funcţie  
de vârstă

Află mai multe despre funcţiile de control parental şi configurarea din 
Ghidul utilizatorului (pagina 13).

Setări de control parental
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Ce se vede pe ecran

Ecranul principal
De pe ecranul principal poţi accesa două tipuri de conţinut: jocuri sau fişiere media.
Pe pagina de pornire a jocurilor vei găsi jocurile tale, PlayStation™Store şi alte aplicaţii asociate jocurilor.
Pe pagina de pornire media, vei găsi muzică, videoclipuri şi alte aplicaţii neasociate jocurilor.

Comutarea ecranelor principale
Comută între jocuri şi fişiere media.

Modifică-ţi setările şi editează-ţi profilul.

Hub
Află mai multe despre jocul sau despre aplicaţia 
pe care ai selectat-o şi găseşte informaţii asociate.

• Pe consola PS5, butonul  confirmă elementele selectate.

• Pentru a reveni la ecranul principal în timp ce jocul sau aplicaţia este în funcţiune, 
selectează Acasă  din centrul de control sau apasă şi ţine apăsat butonul  (PS)  
pe controler.
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Ce se vede pe ecran

Centrul de control
Apasă butonul  (PS) pentru a deschide centrul de control.
Poţi accesa o varietate de caracteristici fără să părăseşti jocul sau aplicaţia.

Carduri
Cardurile îţi arată funcţii şi activităţi asociate 
jocurilor şi aplicaţiilor care sunt disponibile  
în funcţie de ceea ce faci în acel moment.  
Alege un card pentru a afla mai multe sau  
treci la următorul card.

Comenzi
Selectează Acasă  pentru a reveni la ecranul 
principal şi selectează Alimentare  pentru  
a opri consola PS5. Tot aici poţi alege şi alte  
funcţii de bază.

Obţine acces rapid la funcţiile şi setările pe care  
le foloseşti cel mai des în timpul jocurilor.
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Să jucăm

Poţi juca un joc pe care l-ai descărcat  
de pe PlayStation Store .
Vei primi o notificare atunci când jocul este descărcat  
şi poate fi jucat.
Selectează jocul de pe pagina de pornire a jocurilor tale.

• Pentru a achiziţiona şi descărca jocuri, va trebui să conectezi 
consola la internet şi să te conectezi la contul tău.

• PlayStation™Network şi PlayStation Store se află sub rezerva 
termenilor de utilizare, precum şi a restricţiilor specifice fiecărei  
ţări şi a restricţiilor de limbă. Utilizatorii sunt responsabili pentru 
plata taxelor serviciilor de internet. Pentru un anumit conţinut  
şi/sau servicii se aplică taxe. 
Utilizatorii trebuie să aibă cel puţin 7 ani, iar cei sub 18 ani necesită 
acordul părinţilor. Se pot aplica restricţii suplimentare referitoare  
la vârstă. Disponibilitatea serviciului nu este garantată. Este posibil 
ca, în cazul anumitor jocuri, să se retragă caracteristicile online, 
după o notificare prealabilă rezonabilă -  
playstation.com/gameservers. Se aplică termenii compleţi:  
termenii serviciului PSN de la adresa playstation.com/legal.

Utilizarea controlerului

Încărcarea controlerului
Atunci când consola PS5 este pornită sau se află în modul  
de repaus, foloseşte un cablu USB pentru a-ţi conecta controlerul 
la consolă. Atunci când consola este în modul de repaus, bara 
luminoasă de pe controler se aprinde intermitent lent  
în portocaliu. După finalizarea încărcării, bara luminoasă  
se stinge.

Pentru încărcarea controlerului atunci când consola este în modul  
de repaus, accesează Setări  > Sistem > Economisire energie >  
Caracteristici disponibile în modul de repaus > Alimentare  
cu energie pentru porturile USB, şi selectează altă opţiune decât 
Dezactivat.

Dezactivarea sunetului microfonului
De fiecare dată când apeşi butonul de dezactivare sunet, 
microfonul comută între sunet dezactivat (buton aprins)  
şi sunet activat (buton stins).

Apasă şi ţine apăsat butonul de dezactivare sunet pentru  
a dezactiva sunetul microfonului şi pentru a dezactiva ieşirea  
de sunet de la difuzoarele de pe controler şi de pe televizor. 
Apasă din nou butonul de dezactivare sunet pentru a reveni  
la starea iniţială.

Buton dezactivare sunet

Microfoane

Aprins  :  microfonul are sunetul dezactivat
Stins  :  microfonul are sunetul activat
Aprindere  : sunetul microfonului şi ieşirea 
intermitentă  : de sunet sunt dezactivate
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ROUtilizarea mai multor controlere
Poţi utiliza până la 4 controlere în acelaşi timp. Apasă butonul  

 (PS) pentru a aloca numere controlerelor. Indicatorul  
de jucător se aprinde în mod corespunzător. Numerele sunt 
alocate în ordine de la 1, şi poţi determina numărul controlerului 
în funcţie de numărul de lumini care se aprind.

Bară luminoasă

Indicator de jucător

Buton  (PS)

• Va trebui să îţi asociezi controlerul atunci când îl utilizezi pentru 
prima dată (pagina 5).

• Când joci un joc PS4, bara luminoasă a controlerului se aprinde  
în albastru, roşu, verde sau roz, în funcţie de ordinea în care  
este conectat controlerul. Acest lucru este separat de indicatorul  
de jucător.

Pornirea consolei PS5 cu un controler
Apasă butonul  (PS) de pe un controler care s-a terminat
de asociat, pentru a porni consola PS5.

Utilizarea controlerului
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Închiderea

 Atenţie
Deconectează cablul de alimentare cu c.a. de la priza electrică doar 
atunci când indicatorul de alimentare este stins. Dacă îl deconectezi 
în timp ce indicatorul de alimentare este aprins sau iluminează 
intermitent, datele pot fi pierdute sau se pot corupe şi poţi  
deteriora consola.

Setarea consolei în modul de repaus
Modul de economisire a energie al consolei PS5 se numeşte 
mod de repaus. Atunci când consola este oprită, poţi face lucruri 
precum încărcarea controlerului prin porturile USB ale consolei, 
actualizarea automată a software-ului de sistem şi menţinerea 
jocului sau a aplicaţiei în aşteptare. Pentru a afla care setări ale 
modului de repaus sunt cele optime pentru tine, consultă Ghidul 
utilizatorului (pagina 13).

Pentru a putea utiliza unele funcţii va trebui să le activezi setările.
Accesează Setări  > Sistem > Economisire energie > Caracteristici 
disponibile în modul de repaus.

Selectează Alimentare  din centrul de control,  
apoi selectează Intrare în modul de repaus. Indicatorul  
de alimentare iluminează intermitent în alb, apoi 
devine portocaliu. Pentru a părăsi modul de repaus,  
apasă butonul  (PS).

Oprirea completă a consolei
Selectează Alimentare  din centrul de control,  
apoi selectează Oprire PS5. Indicatorul de alimentare iluminează 
intermitent în alb, iar apoi consola se opreşte.

Indicator de alimentare

Alb Consola este pornită.

Portocaliu Consola se află în modul  
de repaus.

Stins Consola este oprită.
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Informaţii suplimentare

Ghidul de siguranţă
Află cum să utilizezi consola PS5 în condiţii de siguranţă,  
cu Ghidul de siguranţă furnizat. Acest manual tipărit conţine  
şi termenii garanţiei produsului, precum şi informaţii  
despre specificaţii. Asigură-te că îl citeşti înainte  
de utilizarea consolei.

Ghidul utilizatorului
Descoperă tot ceea ce poate face consola PS5. Află cum  
poţi configura setările şi cum poţi utiliza fiecare funcţie.  
De pe ecranul principal al consolei PS5, accesează  Setări  > 
Ghidul utilizatorului, Sănătate şi siguranţă şi alte informații > 
Ghidul utilizatorului.

Site-ul web pentru asistenţa clienţilor
Găseşte informaţii de asistenţă online, precum depanare  
pas cu pas şi întrebări frecvente, vizitând 
playstation.com/help.

„ ”, „PlayStation”, „ ”, „PS5”, „PS4” şi „PlayStation Shapes Logo” sunt mărci 
comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Sony Interactive Entertainment Inc.
„SONY” şi “ ” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale  
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®.

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare.

Informaţiile referitoare la funcţionalitatea sistemului şi imaginile publicate în acest 
document pot diferi de cele pentru consola ta, în funcţie de versiunea în uz a software-ului 
de sistem. De asemenea, ilustraţiile şi imaginile ecranului utilizate în acest ghid pot diferi  
de produsul efectiv.

Informaţiile din acest ghid sunt supuse modificărilor fără înştiinţare.
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