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Baksida

AC IN-uttag HDMI OUT-port HDMI-ingång

HDMI™-kabel

Strömsladd

Till en elkälla

Du kan överföra sparade data från ditt aktuella PlayStation®4-system till det nya 
PS4™-systemet. I så fall rekommenderar vi att du slutför dataöverföringen 
medan den inledande konfigurationen av det nya systemet pågår. Om du gör 
det senare förlorar du eventuella sparade data på det nya systemet. Se 
användarhandboken om du vill ha hjälp med att överföra data och läsa vilka 
datatyper du kan överföra. manuals.playstation.net/sw/04.html

Komma igång
 Anslut till din TV.

Anslut alla andra kablar innan du kopplar in strömsladden i ett 
eluttag.
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Få ut mesta möjliga av PS4™-systemet genom att ansluta det till Internet. 
Då kan du spela spel online och hålla kontakten med vänner.*1

Baksida

LAN-port

Nätverkskabel
(säljs separat)

Anslutningstyp:

Router Internetansluten enhet,  
t.ex. ett modem

Till Internet

 Anslut till Internet.

Vi rekommenderar att du använder nätverkskabel (säljs separat) för 
att få en stabilare nätverksanslutning.
Om du föredrar att använda trådlös anslutning (Wi-Fi) ska du inte 
ansluta en nätverkskabel.
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Framsida

Strömknapp/strömindikator

Om det inte visas någon bild på tv:n när strömindikatorn lyser vitt ska du starta 
om systemet. Tryck på  (ström)-knappen i minst 7 sekunder för att stänga av 
systemet och slå sedan på det igen.

 Slå på tv:n och ändra kanal till HDMI-ingången.

 Slå på PS4™-systemet genom att trycka på  
 (ström)-knappen.

Strömindikatorn blinkar i blått och lyser sedan vitt.
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 •  Du måste para ihop en handkontroll när du använder den för första gången 
samt om du ska använda handkontrollen på ett annat PS4™-system. Om du 
vill använda två eller flera handkontroller måste du para ihop dem också.

 •  När du har parat ihop handkontrollen kan du koppla bort USB-kabeln och 
använda handkontrollen trådlöst.

 •  Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. När du trycker på  
(PS)-knappen lyser lampskenan i den färg du tilldelats. Den första 
handkontrollen som ansluts lyser i blått, och följande handkontroller tilldelas 
färgerna rött, grönt och rosa.

Framsida

USB-port USB-port

USB-kabel

PS-knappen

 Anslut den trådlösa DUALSHOCK®4-
handkontrollen till systemet med hjälp av USB-
kabeln och tryck sedan på  (PS)-knappen.

Handkontrollen paras ihop med systemet och aktiveras.
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Om du senare vill ändra några inställningar som du hoppade över nu, kan du 
välja  (Inställningar) på funktionsskärmen.

 Anpassa den till din smak

Nu är du nästan klar! Följ anvisningarna på skärmen för att 
konfigurera internetanslutningen, ställa in tid och datum samt 
konfigurera andra inställningar. Sedan väljer du [Starta nu] från 
installationsskärmen.
När du har konfigurerat internetanslutningen kan en uppdatering 
av systemprogramvaran börja hämtas automatiskt. Kommande 
uppdateringar förbättrar prestanda och ger tillgång till nya 
funktioner.

Kommer ett barn att använda PS4™-systemet? I så fall ska du läsa 
avsnittet ”Föräldrakontroller”.
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Föräldrakontroller
Vi rekommenderar föräldrar/förmyndare att skapa ett separat  
konto för varje barn som använder PS4™-systemet, med rätt 
födelsedatum för var och en, för att hjälpa oss tillhandahålla rätt 
upplevelse. Föräldrar och förmyndare kan även använda en rad 
olika föräldrakontroller för att anpassa barnens upplevelse, 
exempelvis förhindra eller begränsa köp på PlayStation™Store, 
kontrollera deras möjligheter att skicka meddelanden och chatta,  
ta del av användarskapat innehåll (t.ex. bilder och videoklipp)  
och att använda den inbyggda webbläsaren.
Information om vad som kan begränsas och hur du gör finns  
i användarhandboken.
manuals.playstation.net/sw/01.html

Du kan begränsa åtkomsten till spel som har åldersgränser genom 
att ställa in föräldrakontrollsnivån enligt följande tabell.

Europa, Afrika och Indien

Spelarens ålder
Under 3 

år
3-6
år

7-11
år

12-15 år 16-17 år
18 år 
eller 
äldre

PS4™-inställningar 
för föräldrakontroll

1 2 3 5 7 9

Högsta 
åldersklassificering 
för spel
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Tyskland

Spelarens ålder
Under 6 

år
6-11
år

12-15
år

16-17
år

18 år 
eller 
äldre

PS4™-inställningar 
för föräldrakontroll

1 3 5 7 9

Högsta 
åldersklassificering 
för spel
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Funktionsskärmen
Få åtkomst till PS4™-systemets 
funktioner, inklusive aviseringar, 
Vänner och inställningar.

Skärmen med 
innehållsinformation
Den senaste informationen om  
det valda materialet visas.

Uppåtknappen

Uppåtknappen

Nedåtknappen

Nedåtknappen

Hemskärmen
Innehållsområdet
Få åtkomst till dina spel och 
annat innehåll.

Ta en titt
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Framsida

Utmatningsknapp

Framsida

Nu kör vi
Starta spelet
Sätt i en skiva. Välj spelet från innehållsområdet och börja spela. 
Har du ingen skiva? Besök PlayStation™Store för nedladdningsbara 
spel. Se "Logga in på PlayStation™Network".

Gå tillbaka till hemskärmen från ett spel
Om du vill återgå till hemskärmen utan att avsluta ett spel trycker 
du på  (PS)-knappen.
För att fortsätta spela spelet väljer du det från innehållsområdet.

Avsluta spelet
Håll in  (PS)-knappen och välj sedan [Stäng programmet] i 
snabbmenyn. 

Mata ut skivan
Tryck på  (utmatnings)-knappen. 
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Mikrofon

MIC-brytare

Monoheadset

Uttag för stereoheadset Klips

Lampskena

Till PS4™-systemet

USB-port
USB-kabel

Om du vill ladda handkontrollen medan systemet är i viloläge väljer du ett 
annat alternativ än [Av] i  (Inställningar) > [Energisparinställningar] > [Ställ 
in funktioner som är tillgängliga i viloläge] > [Tillför ström till USB-portar].

Anslut monoheadsetet
För röstchatt i spelet ska du ansluta monoheadsetet i 
handkontrollens uttag för stereoheadset.

Ladda handkontrollen
Se till att PS4™-systemet antingen är påslaget eller i viloläge och 
anslut handkontrollen med en USB-kabel. Mer information om 
viloläget finns i avsnittet ”Stänga av”.
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PlayStation™Network, PlayStation™Store och PlayStation®Plus omfattas 
av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Användarna 
ansvarar själva för internetkostnader. Avgifter tillkommer för vissa material 
och tjänster. Användare måste vara minst 7 år gamla, och användare under 
18 år måste ha målsmans tillstånd. Ytterligare åldersbegränsningar kan 
gälla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för 
vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel –  
playstation.com/gameservers. Fullständiga villkor gäller: se Terms of  
Service (tjänstevillkor) för PSN på playstation.com/legal.

Hämta spel Hålla kontakten med vänner

Chatta Dela ditt spelförlopp

Logga in på PlayStation™Network
PlayStation™Network är en onlinetjänst där du kan få mer nöje 
med ditt PS4™ system. Logga in för att ladda ned spel från 
PlayStation™Store, dela med dig av dina spelögonblick och 
använda flera andra funktioner och tjänster.

För att logga in på PlayStation™Network behöver du ett 
konto för PlayStation™Network. Läs mer om inloggning  
i användarhandboken.
manuals.playstation.net/sw/03.html
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Dela din spelupplevelse
Dela ditt spelande online
Tryck på SHARE-knappen och välj något av följande alternativ när 
du vill dela din spelupplevelse online.

SHARE-knappen

Ladda upp en skärmbild
Ta en skärmbild från ditt spelande och ladda 
upp den till sociala nätverk, eller skicka den via 

 (Meddelanden) till vänner.

Ladda upp ett videoklipp
PS4™-systemet spelar kontinuerligt in de senaste 
15 minuterna av ditt spelförlopp. Du kan ladda upp 
ett videoklipp med inspelningen till sociala nätverk.

Sänd ut ditt spelförlopp live
Sänd ut ditt spelförlopp på en livestreamtjänst,  
så att andra kan följa dina äventyr.
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Visa delade spelförlopp
Använd  (Live från PlayStation) till att visa sändningar, videoklipp 
och skärmbilder som andra spelare har delat.

Spela tillsammans
Använd  (Share Play) till att dela spelskärmen med en annan 
spelare så att ni kan spela samma spel tillsammans.*2

Mer information om delningsfunktionen finns i 
användarhandboken. 
manuals.playstation.net/sw/02.html
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Stänga av

 Varning
Koppla bort strömsladden från eluttaget först när strömindikatorn har släckts. 
Om du kopplar bort den medan strömindikatorn fortfarande lyser eller blinkar 
kan data gå förlorade eller skadas, och du kan skada systemet. Läs avsnittet 
”Stänga av systemet helt” nedan noga.

Försätta systemet i viloläge
När systemet är i viloläge fortsätter det att vara igång, men med 
lägre strömförbrukning. Du kan konfigurera systemet så att du kan 
hämta filer och ladda handkontrollen medan systemet är i viloläge.

Välj  (Stäng av) på funktionsskärmen och välj sedan 
[Avstängningsalternativ] > [Gå in i viloläge]. Strömindikatorn blinkar 
i vitt och lyser sedan orange.
Avsluta viloläget genom att trycka på  (PS)-knappen.

Stänga av systemet helt
Välj  (Stäng av) från funktionsskärmen och välj sedan [Stäng av 
PS4-systemet]. Strömindikatorn blinkar i vitt och stängs sedan av. 

Strömindikator

Vit Systemet är på.

Orange Systemet är i viloläge.

Av Systemet är avstängt.
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Användarhandbok
Ta reda på allt om vad PS4™-systemet kan göra. Läs om hur du 
konfigurerar inställningar och hur du använder de olika 
funktionerna. Välj   (Inställningar) >  (Användarhandbok/
Användbar information) >  (Användarhandbok) från 
funktionsskärmen.
Du kan även visa Användarhandboken genom att gå till:
manuals.playstation.net/document/sw/ps4/
Du måste ha en Internetanslutning för att visa användarhandboken.

Säkerhetshandbok
Lär dig hur du använder PS4™-systemet på ett säkert sätt. 
Handboken innehåller även information om specifikationer. Läs den 
noga innan du använder systemet.

" ", "PlayStation", " ", "DUALSHOCK" och "PlayStation Shapes Logo" är registrerade 
varumärken eller varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc. 

”SONY” och “ ” är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör 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 och specifikationer kan ändras utan förvarning.
Information om systemfunktioner och bilder som publiceras i det här dokumentet kan skilja sig 
från dem som finns på ditt system, beroende på vilken systemprogramvara du använder. Även 
illustrationerna och skärmbilderna som används i den här handboken kan skilja sig från den 
faktiska produkten.

Informationen i den här handledningen kan ändras utan föregående meddelande.

*1  Onlinespel för flera spelare på PlayStation®4 kräver ett betalt PlayStation®Plus-abonnemang.  
För att kunna skaffa ett PlayStation®Plus-abonnemang krävs ett konto för PlayStation™Network 
och tillgång till PlayStation™Store och bredbandsinternet. Utbudet av material och tjänster  
på PlayStation®Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder.

*2  Share Play: obegränsat antal 60-minuterssessioner. PlayStation®Plus-medlemskap, 
bredbandsinternet (2 Mbps uppströms rekommenderas), PS4™-system och konto för 
PlayStation™Network krävs. Lands- och spelbegränsningar samt övriga restriktioner gäller:  
playstation.com/shareplay.

Mer information
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