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Začnimo
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Namestite osnovo.
Osnovo vedno namestite na konzolo, ne glede
na to, ali je ta v navpičnem ali vodoravnem položaju.
Ko nameščate osnovo, položite konzolo
na ravno površino.

1 Konzolo položite tako, da je hrbtna stran obrnjena

navzgor, in odstranite pokrovček odprtine za vijak.

Osnovo morate prilagoditi položaju konzole.
Zgornji in spodnji del osnove zavrtite v nasprotni
smeri. Vrtite, dokler se ne zaskočita.

2 Namestite pokrovček odprtine za vijak na spodnji

del osnove.
3 Odstranite vijak na spodnjem delu osnove.

Za navpični položaj

Spodnji del
osnove

Z nameščeno osnovo

Pred namestitvijo osnove na konzolo
se prepričajte, da je zatič v položaju,
kot je prikazano spodaj.
Zatič
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2

3

4 Namestite osnovo, nato jo z roko pritrdite z vijakom.

Vijak lahko pritegnete tudi s kovancem.

Začnimo

2 Priključite HDMI kabel in AC napajalni
kabel.

Za vodoravni položaj
Pred namestitvijo osnove na konzolo
se prepričajte, da je zatič v položaju,
kot je prikazano spodaj.
Z nameščeno osnovo

Zatič

SL

Uporabite priložena kabla.
Priključite vse kable, preden priključite AC napajalni
kabel v električno omrežje.
Hrbtna stran
HDMI OUT vhod

HDMI IN vhod

1 Konzolo položite tako, da je hrbtna stran obrnjena

navzgor. Osnovo poravnajte z označenim mestom
na konzoli in jo močno pritisnite na konzolo.

HDMI™ kabel

Na napajanje
z električno energijo
AC IN
priključek

AC napajalni kabel
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Priključite LAN kabel.
Za žično povezavo z internetom uporabite LAN kabel
(ni priložen).
Če boste uporabljali povezavo Wi-Fi®, ne priključite LAN
kabla in nadaljujte z naslednjim korakom.

PlayStation®5 konzolo
5 Vs klopite
pritiskom gumba (vklop).
Indikator napajanja utripa modro, nato pa zasveti belo.
Sprednja stran

Hrbtna stran
Indikator napajanja

LAN vhod
Gumb

4 Vklopite televizor in izberite HDMI vhod.
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(vklop)

Če je konzola po vklopu nedejavna 60 sekund, se vklopi bralnik
zaslona. Tako lahko poslušate besedilo na zaslonu in druge
pomembne informacije, ki vam bodo pomagale pri nadaljnji
uporabi konzole.
Bralnik zaslona je na voljo samo v nekaterih jezikih.

Začnimo
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6 Brezžični kontroler povežite

s konzolo prek USB kabla in pritisnite
(PS).
gumb
Kontroler združite tako, da ga s USB kablom priključite
(PS),
v USB vhod na konzoli. Ko pritisnete gumb
se kontroler vklopi.

Prilagodite ga sebi.

SL

Skoraj ste že končali. Sledite navodilom na zaslonu za
•	Nastavitev konzole
Izberite jezik, konfigurirajte nastavitve internetne
povezave in upravljajte nastavitve varčevanja z energijo.
Ko je konzola izklopljena, je za varčevanje z energijo v načinu
mirovanja nastavljena na Low Power Use (Nizka poraba
energije). Oglejte si tudi razdelek “Preklop konzole v način
mirovanja” (stran 12).

Sprednja stran

USB vhod

USB Type-A vhod

USB kabel

Gumb

(PS)

•	Nastavitev računa
Ustvarite nov račun ali se prijavite z obstoječim računom,
npr. z računom, ki ste ga ustvarili v PlayStation®4 konzoli.
Oglejte si tudi razdelek “Za uporabnike PS4 konzole”
(stran 6).
• Prenos vsebine
Prenesite kupljene igre za PS5™ in predstavnostne
aplikacije. Če imate PS4™ konzolo, lahko prenesete
podatke v PS5 konzolo.
Nastavitev je končana, ko se na zaslonu prikaže napis
Welcome to PlayStation 5 (Dobrodošli v PlayStation 5).
Ali bodo PS5 konzolo uporabljali otroci? Oglejte si tudi
razdelek “Starševski nadzor” (stran 6).
• Prikazane možnosti nastavitve so prilagojene vašim potrebam
na osnovi informacij, kot so omrežno okolje in račun, v katerega
ste prijavljeni.
• Nastavitve lahko kadar koli spremenite tako, da na domačem
zaslonu izberete možnost Settings (Nastavitve) .
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Za uporabnike PS4 konzole

Starševski nadzor

Igrajte nekatere igre za PS4 na PS5 konzoli

Upravljate lahko nastavitve za otroke, ki uporabljajo vašo
PS5 konzolo. S funkcijami starševskega nadzora lahko
omejite igre, ki jih otroci lahko igrajo, kdaj in kako dolgo
jih lahko igrajo, ali lahko pri tem uporabljajo klepet in drugo.

Uživajte v podprtih

igrah*

za PS4 na PS5 konzoli.

* Nekatere funkcionalnosti PS4 konzole pri igranju iger na PS5 konzoli
morda ne bodo na voljo. Sistemsko programsko opremo morate
posodobiti na najnovejšo različico. Potrebna je internetna povezava.

Prenos podatkov iz PS4 konzole
v PS5 konzolo
Konzoli PS4 in PS5 povežite v isto
omrežje, če želite prenesti podatke,
kot so shranjene igre, uporabniški
podatki in prenesena vsebina.
Če imate pogon USB, ki ga uporabljate
kot razširjeni USB pomnilnik
za PS4 konzolo, ga lahko še naprej
uporabljate tako, da ga preprosto
priključite na PS5 konzolo.

Uporaba istega računa,
ustvarjenega v PS4 konzoli
Za PS5 konzolo ni treba ustvariti
novega računa. Prijavite se
z obstoječim računom in igralna
zgodovina, trofeje, profil in
morebitne izmenjave s prijatelji
se bodo prenesli v PS5 konzolo.
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Za vsakega odraslega ( ) in otroka ( ) potrebujete ločen
račun. Ko ustvarite račun za otroka, se samodejno poveže
z vašim računom, pri čemer se ustvari družina. Starševski
nadzor lahko nastavite samo za otroke v svoji družini.
Za PS5 konzolo lahko uporabite obstoječi račun, npr. račun, ki ste
ga ustvarili v PS4 konzoli. Nastavitve družine in starševskega nadzora
se prenesejo v PS5 konzolo.

Starševski nadzor

Ustvarjanje računa za otroka

Ikone primernosti iger

Hkrati lahko ustvarite račun za otroka in nastavite
starševski nadzor.
(PS), da odprete kontrolni center.
Pritisnite gumb
Izberite svojo profilno sliko, nato izberite Switch User
(Preklopi uporabnika). Na zaslonu za izbiro uporabnika
izberite Add User (Dodaj uporabnika), da ustvarite račun.

Vsaka igra je opremljena z ikono primernosti igre, s katero
lahko ugotovite, ali je primerna starosti otroka.

Pregled in sprememba nastavitev
starševskega nadzora
Priporočamo, da redno preverjate nastavitve starševskega
nadzora za otroka. Pregledate ali posodobite jih tako, da na
domačem zaslonu izberete možnost Settings (Nastavitve)
> Family and Parental Controls (Družina in starševski nadzor).

SL

Evropa, Afrika in Indija
Starost igralca

Vsaj
3 leta

Vsaj
7 let

Vsaj
12 let

Vsaj
16 let

Vsaj
18 let

Vsaj 0
leta

Vsaj
6 let

Vsaj
12 let

Vsaj
16 let

Vsaj
18 let

Oznaka primerne
starosti

Nemčija
Starost igralca
Oznaka primerne
starosti

Več informacij o funkcijah starševskega nadzora in nastavitvi najdete
v razdelku “User’s Guide (Uporabniški priročnik)” (stran 13).
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Kaj je na zaslonu
Domači zaslon
Na domačem zaslonu lahko dostopate do dveh vrst vsebine: iger in predstavnostne vsebine.
Na domači strani iger so na voljo igre, trgovina PlayStation™Store in druge aplikacije, povezane z igrami.
Na domači strani medijev so na voljo glasba, videoposnetki in druge aplikacije, ki niso povezane z igrami.

Preklapljanje med domačima zaslonoma
Preklapljajte med igrami
in predstavnostno vsebino.
Iščite, spreminjajte nastavitve in uredite
svoj profil.

Zvezdišče
Izvedite več o izbrani igri ali aplikaciji in poiščite
povezane informacije.

• Na PS5 konzoli z gumbom

potrdite izbrane elemente.

• Če se želite vrniti na domači zaslon, ko se igra ali aplikacija izvaja, v kontrolnem
centru izberite možnost Home (Domov)
ali pritisnite in pridržite gumb
(PS) na igralnem ploščku.
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Kaj je na zaslonu

Kontrolni center

SL

Pritisnite gumb
(PS), da odprete kontrolni center.
Dostopate lahko do različnih funkcij, ne da bi morali zapustiti igro ali aplikacijo.

Kartice
Kartice prikazujejo funkcije in dejavnosti,
povezane z igrami in aplikacijami, ki so na
voljo, odvisno od tega, kaj trenutno počnete.
Izberite kartico, če želite izvedeti več, ali se
pomaknite na naslednjo kartico.

Gumbi
Izberite možnost Home (Domov) za vrnitev
na domači zaslon in možnost Power (Vklop) ,
da izklopite PS5 konzolo. Tukaj izvajate tudi
ostale osnovne funkcije.
Pridobite hitri dostop do funkcij in nastavitev,
ki jih med igranjem uporabljate najpogosteje.
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Igrajmo

Uporaba kontrolerja

Igrate lahko igro, ki ste jo prenesli iz trgovine
PlayStation Store .
Ko se igra prenese in je pripravljena za igranje,
prejmete obvestilo.
Izberite igro na domači strani iger.

Polnjenje kontrolerja

• Za nakup in prenos iger morate konzolo povezati z internetom
in se prijaviti v račun.
• Za storitve PlayStation™Network in PlayStation Store veljajo pogoji
uporabe ter omejitve glede na državo in jezik. Stroške dostopa
do interneta mora poravnati uporabnik. Določene vsebine in/ali
storitve so plačljive.
Uporabniki morajo biti stari najmanj 7 let. Uporabniki, mlajši od 18
let, potrebujejo soglasje staršev. Veljajo lahko dodatne starostne
omejitve. Razpoložljivost storitev ni zajamčena. Spletne funkcije
določenih iger lahko ob predhodnem obvestilu umaknemo –
playstation.com/gameservers. Veljajo celotna določila: pogoji
storitve PSN so dostopni na spletni strani playstation.com/legal.

Ko je PS5 konzola vklopljena ali v stanju mirovanja, kontroler
priključite na konzolo s USB kablom. Ko je konzola v načinu
mirovanja, svetlobni indikator na kontrolerju počasi utripa
oranžno. Ko je polnjenje končano, se svetlobni indikator izklopi.
Če želite polniti kontroler, ko je konzola v načinu mirovanja,
odprite Settings (Nastavitve)
> System (Sistem) > Power Saving
(Varčevanje z energijo) > Features Available in Rest Mode (Funkcije,
na voljo v načinu mirovanja) > Supply Power to USB Ports
(Napajanje prek USB vhodi) in izberite možnost, ki ni Off (Izklop).

Izklop mikrofona
Ob vsakem pritisku gumba za utišanje se mikrofon izklopi
(gumb sveti) ali vklopi (gumb ne sveti).
Pritisnite in pridržite gumb za utišanje in izklopite mikrofon
ter izklopite oddajanje zvoka iz zvočnikov na kontrolerju
in televizorju. Ponovno pritisnite gumb za utišanje in povrnite
prvotno stanje.
Gumb za izklop
Sveti
: mikrofon je izklopljen
Ne sveti : mikrofon je vklopljen
Utripa :	mikrofon in oddajanje zvoka
sta izklopljena
Mikrofoni
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Uporaba igralnega ploščka

Uporaba več kontrolerjev

SL

Hkrati lahko uporabljate največ 4 kontrolerje. Pritisnite gumb
(PS), da kontrolerjem dodelite številke. Lučke igralčevega
indikatorja ustrezno zasvetijo. Številke se dodelijo v vrstnem
redu od 1, številko kontrolerja pa prepoznate glede na število
lučk, ki svetijo.
Svetlobni indikator
Igralčev indikator

Gumb

(PS)

• Kontroler morate združiti, ko ga uporabljate prvič (stran 5).
• Ko igrate igro za PS4, svetlobni indikator kontrolerja sveti modro,
rdeče, zeleno ali roza, odvisno od vrstnega reda, v katerem
je kontroler povezan. To je ločeno od igralčevega indikatorja.

Vklop PS5 konzole z kontrolerjem
Pritisnite gumb
(PS) na kontrolerju, ki je že združen,
da vklopite PS5 konzolo.
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Zaustavitev
Pozor
AC napajalni kabel iz električnega omrežja izključite samo, ko
indikator napajanja ne sveti. Če ga izključite, ko indikator napajanja
sveti ali utripa, se lahko izgubijo ali poškodujejo podatki ali pa se
poškoduje konzola.

Preklop konzole v načinu mirovanja
Način varčevanja z energijo na PS5 konzoli se imenuje način
mirovanja. Ko je konzola izklopljena, lahko polnite kontroler
prek USB vhoda na konzoli, samodejno posodabljate
sistemsko programsko opremo in začasno prekinite igro
ali aplikacijo. Če želite izvedeti, katere nastavitve načina
mirovanja so optimalne za vas, si oglejte razdelek
“User’s Guide (Uporabniški priročnik)” (stran 13).
Pri nekaterih funkcijah morate omogočiti njihove nastavitve, če jih
želite uporabljati. Odprite Settings (Nastavitve)
> System (Sistem)
> Power Saving (Varčevanje z energijo) > Features Available in Rest
Mode (Funkcije, na voljo v načinu mirovanja).

V kontrolnem centru najprej izberite možnost Power (Vklop)
in nato Enter Rest Mode (Prehod v način mirovanja).
Indikator napajanja utripa belo, nato pa zasveti oranžno.
(PS).
Če želite prekiniti način mirovanja, pritisnite gumb

Popoln izklop konzole
V kontrolnem centru najprej izberite možnost Power (Vklop)
in nato Turn Off PS5 (Izklop PS5 konzole). Indikator
napajanja utripa belo, nato pa se konzola povsem izklopi.
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Indikator napajanja
Bel

Konzola je vklopljena.

Oranžen

Konzola je v načinu mirovanja.

Izklopljen

Konzola je izklopljena.

Dodatne informacije
Varnostna navodila

SL

V priloženih varnostnih navodilih izveste, kako lahko varno
uporabljate PS5 konzolo. Ta natisnjen priročnik vsebuje tudi
garancijske pogoje za izdelek in informacije o specifikacijah.
Preberite ga pred uporabo konzole.

User’s Guide (Uporabniški priročnik)
Spoznajte vse možnosti PS5 konzole. Izvedite, kako lahko
konfigurirate nastavitve in uporabljate vse funkcije.
Na domačem zaslonu PS5 konzole odprite Settings
(Nastavitve) >User’s Guide, Health and Safety, and Other
Information (Uporabniški priročnik, varnost in zdravje ter
ostale informacije) > User’s Guide (Uporabniški priročnik).

Spletno mesto za podporo strankam
Na spletni strani playstation.com/help poiščite informacije
o spletni podpori, kot so odpravljanje napak po korakih
in pogosta vprašanja.
“ ”, “PlayStation”, “
”, “PS5”, “PS4” in “PlayStation Shapes Logo” so registrirane
blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY” in “
” so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe
Sony Group 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®.
Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.
Glede na različico sistemske programske opreme, ki jo uporabljate, se lahko informacije
o funkcionalnosti sistema in slike, ki so objavljene v tem dokumentu, razlikujejo od tistih
v vaši konzoli. Prav tako se lahko slike in prikazni zasloni v tem priročniku razlikujejo
od dejanskega izdelka.
Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
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