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 Tilslut til dit tv.

Følg trin  til  nedenfor for at tilslutte dit PlayStation®4-system til 
dit tv. 

Lad os komme i gang

Systemets bagside

AC IN-port HDMI OUT-port HDMI input-port

HDMI™-kabel

Strømledning

Til stikkontakten

Du kan overføre gemte data fra dit nuværende PS4™-system til dit nye PS4™-
system. Hvis du ønsker at gøre dette, anbefaler vi, at du fuldfører 
dataoverførslen under den indledende opsætningsproces for dit nye system. 
Hvis du gør det senere, vil eventuelle gemte data på det nye system gå 
tabt. Du kan finde hjælp til overførsel af data og de typer af data, du kan 
overføre, i brugervejledningen. manuals.playstation.net/dk/04.html
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 Opret forbindelse til internettet.

Vi anbefaler, at du bruger et LAN-kabel (sælges separat), da det 
giver en mere stabil netværksforbindelse.
Hvis du foretrækker at bruge en trådløs forbindelse (Wi-Fi), skal du 
ikke tilslutte et LAN-kabel.

Få mest muligt ud af dit PS4™-system ved at oprette forbindelse til internettet. 
Du vil være i stand til at spille online og få forbindelse med Venner.*1

Systemets bagside

LAN-port

LAN-kabel
(sælges separat)

Forbindelsestype:

Router Enhed med 
internetforbindelse, såsom 
et modem

Til internettet
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Systemets forside

Power-knap/power-indikator

 Tænd for dit tv, og indstil inputtet til HDMI.

 Tænd for dit PS4™-system ved at trykke på 
 (power)-knappen.

Power-indikatoren blinker blåt og skifter derefter til hvidt lys.

Hvis dit tv ikke viser et billede, når power-indikatoren lyser hvidt, skal du 
genstarte dit system. Tryk på  (power)-knappen i mindst 7 sekunder for at 
slukke for dit system, og tænd det derefter igen.
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 Slut din trådløse DUALSHOCK®4-controller til 
dit system med USB-kablet, og tryk derefter på 

 (PS)-knappen.

Din controller parres med dit system og tændes.

 •  Du er nødt til at parre en controller, når du bruger den for første gang, og når 
du bruger din controller på et andet PS4™-system. Hvis du vil bruge to eller 
flere controllere, skal du parre hver controller.

 •  Når du har parret controlleren, kan du frakoble USB-kablet og bruge 
controlleren trådløst.

 •  Du kan bruge op til fire controllere på samme tid. Når du trykker på  (PS)-
knappen, lyser lysstriben i din tildelte farve. Den første controller, der skal 
tilsluttes, er blå, mens de efterfølgende controllere lyser rødt, grønt og 
lyserødt.

Systemets forside

USB-port USB-port

USB-kabel

PS-knap
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 Gør den til din egen.

Du er næsten færdig! Følg vejledningen på skærmen for at 
konfigurere en internetforbindelse, indstille datoen og tidspunktet 
samt konfigurere andre indstillinger – derefter skal du vælge [Start 
nu] på opsætningsskærmen.
Når du har konfigureret din internetforbindelse, kan en 
systemsoftwareopdatering ske automatisk. Fremtidige 
opdateringer forbedrer ydeevnen og tilføjer nye funktioner.

Er der et barn, der skal bruge dit PS4™-system? Hvis det er 
tilfældet, skal du sørge for at læse afsnittet "Forældrekontrol".

Hvis du senere vil ændre indstillinger, som du har sprunget over, skal du vælge 
 (Indstillinger) på funktionsskærmen.
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Hvis børn bruger PS4™-systemet, kan forældre eller værger 
begrænse adgangen til bestemt indhold eller bestemte funktioner 
med forældrekontrol.
Hvis du vil se detaljer om, hvad der kan begrænses, og hvordan du 
indstiller begrænsninger, kan du se brugervejledningen.
manuals.playstation.net/dk/01.html

Du kan begrænse brugen af spil, der har aldersbegrænsninger, 
ved at indstille forældrekontrolniveauet i henhold til den følgende 
tabel.

Europa, Afrika og Indien

Spillerens alder
Under  

3
3-6 7-11 12-15 16-17

18 og 
derover

PS4™ –
Forældrekontrolindstilling

1 2 3 5 7 9

Højeste klassificering 
af spil

Tyskland

Spillerens alder Under 6 6-11 12-15 16-17
18 og 

derover

PS4™ –
Forældrekontrolindstilling

1 3 5 7 9

Højeste klassificering 
af spil

Forældrekontrol
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Portugal

Spillerens alder
Under  

4
4-5 6-11 12-15 16-17

18 og 
derover

PS4™ – 
Forældrekontrolindstilling

1 2 3 5 7 9

Højeste klassificering 
af spil
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Tag et kig

Funktionsskærmen
Du kan få adgang til funktioner i 
PS4™-systemet, herunder 
meddelelser, venner og 
indstillinger.

Skærm med 
indholdsoplysninger
De nyeste oplysninger om det 
valgte indhold vises.

Op-knap

Op-knap

Ned-knap

Ned-knap

Hjemmeskærm
Indholdsområde
Her har du adgang til dine spil 
og andet indhold.
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Start spillet
Indsæt en disk. Vælg spillet i indholdsområdet for at begynde at 
spille.

Vend tilbage til hjemmeskærmen fra et spil
Hvis du vil vende tilbage til hjemmeskærmen uden at afslutte et 
spil, skal du trykke på  (PS)-knappen.
Når du vil fortsætte med at spille, skal du vælge spillet fra 
indholdsområdet.

Afslut spillet
Tryk og hold  (PS)-knappen nede, og vælg derefter [Luk 
applikation] fra den genvejsmenu, der vises.

Skub disken ud
Tryk på  (eject)-knappen. 

Lad os spille

Systemets forside

Eject-knap

Systemets forside
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Tilslut mono headsettet
Hvis du vil høre den indbyggede stemmechat, skal du slutte mono 
headsettet til din controllers stereo headset-udgang.

Oplad din controller
Med dit PS4™-system enten tændt eller i pausetilstand skal du 
tilslutte din controller med et USB-kabel. Hvis du vil have 
oplysninger om pausetilstand, skal du læse afsnittet "Nedlukning". 

Mikrofon

MIC-
kontakt

Mono headset

Stereo headset-udgang Klemme

Lysstribe

Til PS4™-systemet

USB-port
USB-kabel

Hvis du vil oplade din controller, mens dit system er i pausetilstand, 
skal du vælge en anden indstilling end [Sluk] i  (Indstillinger) > 
[Strømspareindstillinger] > [Indstil funktioner, som er tilgængelige i 
pausetilstand] > [Levér strøm til USB-porte].
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Del dit spil online
Tryk på SHARE-knappen, og vælg en af disse muligheder for at 
dele dit spil online.

SHARE-knap

Upload et screenshot
Tag et screenshot af dit spil, og upload det til dine 
sociale netværk, eller brug  (Meddelelser) til at 
sende det til dine Venner.

Upload et videoklip
Dit PS4™-system optager løbende de sidste 15 
minutters spil. Du kan uploade et videoklip af det 
optagede spil til dine sociale netværk.

Udsend dit spil live
Udsend dit spil på en livestreamingenhed, så andre 
kan se dine eventyr.

Del din spiloplevelse
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Se delt spil
Brug  (Live fra PlayStation) til at se udsendelser, videoklip eller 
screenshots, der er delt af andre spillere.

Spil sammen
Brug  (Share Play) til at dele spilskærmen med en anden spiller, 
så I kan spille det samme spil sammen.*2

Du kan få flere oplysninger om delefunktionen i 
brugervejledningen. 
manuals.playstation.net/dk/02.html
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Log på PlayStation™Network
PlayStation™Network er en onlinetjeneste, der giver dig mulighed 
for at få større fornøjelse ud af dit PS4™-system. Når du logger på, 
kan du bruge delefunktionen samt et stort udvalg af andre 
funktioner og tjenester.

For at logge ind på PlayStation™Network skal du have en 
Sony Entertainment Network-konto. Se flere detaljer om 
at logge på i brugervejledningen.
manuals.playstation.net/dk/03.html

 

PlayStation™Network, PlayStation™Store og PlayStation®Plus er underlagt 
betingelser for brug og begrænsninger for lande og sprog. Brugerne er 
ansvarlige for betaling af internetgebyrer. Der opkræves betaling for visse 
dele af indholdet og/eller visse ydelser. Brugere skal være 7 år eller derover, 
og brugere under 18 år skal have deres forældres tilladelse. Yderligere 
aldersrestriktioner kan desuden være gældende. Tjenestens tilgængelighed 
garanteres ikke. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med 
rimeligt varsel - eu.playstation.com/gameservers. Alle vilkår er gældende: 
PSN Ydelsesbetingelser på eu.playstation.com/legal.

Download spil

Få forbindelse med venner

Send beskeder

Chat
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 Advarsel
Tag kun strømledningen ud af stikkontakten, når power-indikatoren er slukket. 
Hvis du tager den ud, mens power-indikatoren er tændt eller blinker, kan du 
miste eller beskadige data, og det kan beskadige dit system. Sørg for at læse 
afsnittet "Sluk dit system helt" nedenfor.

Sæt dit system i pausetilstand
Når dit system er i pausetilstand, fortsætter det med at køre, men 
med et lavere strømforbrug. Du kan konfigurere dit system til at 
downloade filer og oplade en controller, mens det er i 
pausetilstand.

Vælg  (Strøm) på funktionsskærmen, og vælg derefter 
[Strømindstillinger] > [Gå i pausetilstand]. Power-indikatoren 
blinker hvidt og skifter derefter til orange.
Du kan afslutte pausetilstand ved at trykke på  (PS)-knappen.

Sluk dit system helt
Vælg  (Strøm) på funktionsskærmen, og vælg derefter [Sluk for 
PS4]. Power-indikatoren blinker hvidt og slukker derefter.

Power-indikator

Hvid Systemet er tændt.

Orange Systemet er i pausetilstand.

Slukket Systemet er slukket.

Nedlukning
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Flere oplysninger
Brugervejledning
Få flere oplysninger om alt det, dit PS4™-system kan. Lær, hvordan 
du konfigurerer indstillinger, og hvordan du bruger hver funktion. 
Vælg   (Indstillinger) >  (Brugervejledning/nyttig information) 
>   (Brugervejledning) fra funktionsskærmen. Du kan også finde 
brugervejledningen her:
manuals.playstation.net/document/dk/ps4/
Du skal have adgang til internettet for at kunne se 
brugervejledningen.

 

Sikkerhedsvejledning
Lær, hvordan du bruger dit PS4™-system sikkert. Denne vejledning 
indeholder også oplysninger om specifikationer. 
Sørg for at læse den, før du bruger systemet.

" ", "PlayStation", " ", "DUALSHOCK" og " " er registrerede varemærker eller 
varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc." 

“SONY”, “ ” og ”Sony Entertainment Network” er registrerede varemærker tilhørende 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.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Oplysninger om systemfunktionalitet og billeder udgivet i dette dokument kan variere fra dit 
system afhængig af den systemsoftware, der er i brug. Desuden kan illustrationer og skærmbilleder 
i denne vejledning variere fra det endelige produkt.

Oplysningerne i denne guide kan ændres uden varsel.

*1  PlayStation®4 online-multiplayer kræver et betalt PlayStation®Plus-abonnement. 
PlayStation®Plus abonnement er kun tilgængeligt for Sony Entertainment Network-
kontoindehavere med adgang til PlayStation™Store og en hurtig internetforbindelse. 
PlayStation®Plus-indhold og -tjenester varierer på baggrund af abonnentens alder.

*2  Share Play: Ubegrænsede spilsessioner på 60 minutter. PlayStation®Plus-medlemskab, hurtig 
internetforbindelse (2 Mbps upload anbefales), PS4™ og Sony Entertainment Network-konto er 
påkrævet. Restriktioner mht. land, spil m.m. er gældende: eu.playstation.com/shareplay.
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