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La oss komme i gang

1

Fest basen.
Fest alltid basen til konsollen, både i vertikal
og horisontal stilling.
Plasser konsollen på et flatt underlag når du fester basen.

1 Plasser konsollen med baksiden vendt opp,

og fjern deretter skruelokket.

Du må konfigurere basen etter stillingen til
konsollen. Roter den øverste og nederste delen
av basen i motsatt retning. Fortsett å rotere til
du hører et klikk.

2 Fest skruelokket til undersiden av basen.
3 Skru ut skruen fra undersiden av basen.

For vertikal stilling

Undersiden
av basen

Med basen festet

Kontroller at kroken er i stillingen
som vist nedenfor før du fester basen
til konsollen.
Krok

2

2

3

4 Fest basen med en skrue. Bruk en mynt eller lignende

til å stramme skruen.
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til HDMI-kabelen
2 Kogoble
strømledningen.

For horisontal stilling
Kontroller at kroken er i stillingen
som vist nedenfor før du fester basen
til konsollen.
Med basen festet

Krok

NO

Bruk de medfølgende kablene.
Koble til alt før du kobler strømledningen til stikkontakten.
Visning fra baksiden
HDMI OUT-port

1 Sett konsollen med baksiden vendt opp. Juster basen

HDMI IN-port

HDMI™-kabel

etter det merkede området på konsollen, og trykk
basen godt inn.

Til en stikkontakt
AC INkontakt

Strømledning
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La oss komme i gang

3

Koble til LAN-kabelen.
Hvis du vil ha en kablet tilkobling til Internett,
bruker du en LAN-kabel (følger ikke med).
Hvis du skal bruke Wi-Fi®, må du ikke koble
til en LAN-kabel og gå videre til neste trinn.

på PlayStation®5-konsollen ved
5 Sålåtrykke
på (av/på)-knappen.
Strømindikatoren blinker blått og lyser deretter hvitt.
Visning fra forsiden

Visning fra baksiden
Strømindikator

LAN-port
(av/på)-knapp

4 Slå på TV-en, og velg HDMI som inngang.
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Hvis du lar konsollen være inaktiv i 60 sekunder etter
at du har slått den på, slås skjermleseren på. Du kan lytte til tekst
på skjermen og annen viktig informasjon som leses opp,
for å få hjelp med å oppnå det du vil gjøre.
Skjermleser er bare tilgjengelig på enkelte språk.

La oss komme i gang

6 Koble den trådløse kontrolleren

til konsollen med en USB-kabel,
(PS)-knappen.
og trykk deretter på
Hvis du vil sammenkoble kontrolleren, kobler du den
til USB-porten på konsollen med en USB-kabel.
Når du trykker på
(PS)-knappen, slås kontrolleren på.

7

Gjør den til din egen.

NO

Du er snart ferdig. Følg instruksjonene på skjermen for å
•	konfigurere konsollen
Velg språk, konfigurer innstillingene for Internetttilkoblingen, og administrer strømsparingsinnstillingene.
For å spare strøm når konsollen er avslått, er den stilt inn
på Lavt strømforbruk i hvilemodus. Se også Sette konsollen
i hvilemodus (side 12).

Visning fra forsiden

USB-port

USB Type-A-port

USB-kabel

•	Konfigurere kontoen din
Opprett en ny konto, eller logg på med en eksisterende
konto, for eksempel en du opprettet på en
PlayStation®4-konsoll. Se også For PS4-brukere (side 6).
• Laste ned innhold
Last ned kjøpte PS5™-spill og medieprogrammer.
Hvis du har en PS4™-konsoll, kan du overføre dataene
til PS5-konsollen.

(PS)-knapp

Du vet at konfigureringen er fullført når Velkommen
til PlayStation 5 vises på skjermen.
Skal et barn bruke PS5-konsollen? Se også
Foreldrekontroller (side 6).
• Konfigureringsalternativene du ser, er tilpasset dine behov
basert på informasjon som nettverksmiljøet og kontoen
du er logget på.
• Du kan gå tilbake og endre innstillingene ved å velge
Innstillinger fra hjem-skjermen.
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For PS4-brukere

Foreldrekontroller

Spille PS4-spill på PS5-konsollen

Du kan administrere innstillinger for barn som bruker
PS5-konsollen. Med foreldrekontroller kan du angi
begrensninger for hvilke spill barn kan spille, når og hvor
lenge de spiller, hvem de kommuniserer med og mye mer.

Spill støttede PS4-spill* på PS5-konsollen.
*Noen funksjoner som finnes på PS4-konsollen, kan være fraværende når
spillet spilles på PS5-konsollen. Du må oppdatere til den nyeste versjonen
av systemprogramvaren. Internett-tilkobling kreves.

Overføre data fra en PS4-konsoll
til PS5-konsollen
Koble PS4-konsollen
og PS5-konsollen til det samme
nettverket for å overføre data som
lagrede spilldata, brukerinformasjon,
systeminnstillinger og nedlastet
innhold.
Hvis du har en USB-stasjon som du
har brukt som utvidet lagringsplass
for PS4-konsollen, kan du fortsette
å bruke den ved å koble den til
PS5-konsollen.

Bruke den samme kontoen som
du opprettet på en PS4-konsoll
Du trenger ikke å opprette
en ny konto for PS5-konsollen.
Bare logg på med den eksisterende
kontoen din, så vil spillhistorikk,
trophies, profiler og alle ting
du har byttet med venner,
overføres til PS5-konsollen.
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Hver voksen ( ) og hvert barn ( ) trenger egne kontoer.
Når du oppretter en konto for et barn, kobles den automatisk
til kontoen din og oppretter en familie. Du kan bare angi
foreldrekontroller for barn i familien.
Du kan bruke en eksisterende konto, for eksempel en du opprettet på en
PS4-konsoll, til PS5-konsollen. Familie- og foreldrekontrollinnstillingene
overføres til PS5-konsollen.

Foreldrekontroller

Opprette en konto for et barn

Aldersgrenseikoner

Du kan opprette en konto for et barn og samtidig konfigurere
foreldrekontroller.
Trykk på
(PS)-knappen for å åpne kontrollsenteret.
Velg avataren din, og velg deretter Bytt bruker.
Fra skjermbildet for å velge bruker velger du Legg til bruker
for å opprette en konto.

Hvert spill har et aldersgrenseikon som hjelper deg å avgjøre
om spillet passer til barnet ditt.

Se gjennom og endre innstillingene
for foreldrekontroll
Vi anbefaler at du sjekker barnets foreldrekontroller
regelmessig. Du kan se gjennom eller oppdatere dem
ved å velge Innstillinger > Familie- og foreldrekontroller
på hjem-skjermen.

NO

Europa, Afrika og India
Spillerens alder
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12 og
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over

18 og
over

Aldersgrenser
for spill

Tyskland
Spillerens alder
Aldersgrenser
for spill

Finn ut mer om funksjoner og oppsett for foreldrekontroller
i brukerhåndboken (side 13).

7

Dette vises på skjermen
Hjem-skjerm
Fra hjem-skjermen kan du gå til to typer innhold: spill eller medier.
I spill-hjem finner du spill, PlayStation™Store og andre spillrelaterte programmer.
I medie-hjem finner du musikk, video og andre programmer som ikke er spillbare.

Bytte hjem-skjermer
Bytt mellom spill og medier.

Endre innstillingene, og rediger profilen.

Hub
Finn ut mer om spillet eller programmet
du valgte, og finn relatert informasjon.

• På PS5-konsollen bekrefter

-knappen valgte elementer.

• For å gå tilbake til hjem-skjermen mens spillet eller programmet kjører,
velger du Hjem
fra kontrollsenteret. Du kan også trykke på og holde nede
(PS)-knappen på kontrolleren.
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Dette vises på skjermen

Kontrollsenter

NO

Trykk på
(PS)-knappen for å åpne kontrollsenteret.
Du kan få tilgang til en rekke funksjoner uten å gå ut av spillet eller programmet.

Kort
Kort viser deg funksjoner og aktiviteter
knyttet til spillene og programmene som
er tilgjengelige, avhengig av hva du gjør
akkurat nå. Velg et kort for å lære mer,
eller gå til neste kort.

Kontroller
Velg Hjem for å gå tilbake til hjem-skjermen,
og velg Strøm for å slå av PS5-konsollen.
Utfør andre grunnleggende funksjoner
her også.
Få rask tilgang til funksjonene og innstillingene
du bruker mest under spilling.
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La oss spille
Spille et spill fra en disk

Spille et digitalt spill

Sett inn disken.
Spilldataene begynner å kopieres, og du får et varsel når
spillet er klart til å spilles.
Velg spillet fra spill-hjem.

Du kan spille et spill som du lastet ned fra
PlayStation Store .
Du får et varsel når spillet er lastet ned og klart til spilling.
Velg spillet fra spill-hjem.

Visning fra forsiden

• Hvis du vil kjøpe og laste ned spill, må du koble konsollen
til Internett og logge på kontoen din.
• PlayStation™Network og PlayStation Store er underlagt
bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner. Brukerne er ansvarlige
for Internett-tjenestegebyrer. Noe innhold og enklere tjenester
er underlagt gebyrer.
Brukere må være minst 7 år, og brukere under 18 år må ha
tillatelse fra foreldrene sine. Ytterligere aldersbegrensninger kan
være gjeldende. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig.
Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel –
www.playstation.com/gameservers. Fullstendige vilkår gjelder:
Tjenestevilkårene for PSN på playstation.com/legal.

(eject)-knapp

Løse ut disken
Trykk på
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(eject)-knappen for å løse ut disken.

Bruke kontrolleren
Lade kontrolleren

Bruke flere kontrollere

Med PS5-konsollen slått på eller i hvilemodus kobler
du kontrolleren til konsollen med USB-kabelen. Når konsollen
er i hvilemodus, blinker lyslisten sakte oransje. Når ladingen
er fullført, slås lyslisten av.

Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig.
Trykk på
(PS)-knappen for å tildele nummer for
kontrollerne. Spillerindikatorlampene slås på tilsvarende.
Numrene tildeles i rekkefølge fra 1, og du kan bestemme
kontrollerens nummer etter hvor mange lys som slås på.

For å lade kontrolleren mens konsollen er i hvilemodus,
går du til Innstillinger
> System > Strømsparing > Funksjoner
som er tilgjengelige i hvilemodus > Forsyn USB-porter med strøm,
og velg et annet alternativ enn Av.

NO

Lyslist
Spillerindikator

Dempe mikrofonen
Hver gang du trykker på dempeknappen, bytter mikrofonen
mellom dempet (knappen lyser) og opphevet demping
(knappen lyser ikke).
Trykk på og hold nede dempeknappen for å dempe
mikrofonen og for å slå av lydutgangen fra høyttalerne
på kontrolleren og TV-en. Trykk på dempeknappen igjen
for å gå tilbake til den opprinnelige tilstanden.
Dempeknapp
Lyser
: Mikrofonen er dempet
Lyser ikke : Mikrofonen er ikke dempet
Blinker :	Mikrofonen og lydutgangen
er dempet

(PS)-knapp

• Du må sammenkoble kontrolleren når du bruker den for første
gang (side 5).
• Når du spiller et PS4-spill, lyser kontrollerens lyslist blått, rødt, grønt
eller rosa basert på rekkefølgen som kontrolleren er koblet til i.
Dette skiller seg fra spillerindikatoren.

Slå på PS5-konsollen med en kontroller
Trykk på
(PS)-knappen på en kontroller som er ferdig
med å sammenkoble for å slå på PS5-konsollen.

Mikrofoner
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Slå av
Advarsel
Koble kun strømledningen fra stikkontakten når strømindikatoren
ikke lyser. Hvis du kobler den fra mens strømindikatoren lyser eller
blinker, kan det hende at data går tapt eller blir ødelagt, eller
at konsollen blir skadet.

Sette konsollen i hvilemodus
Strømsparingsmodusen på PS5-konsollen kalles hvilemodus.
Du kan gjøre ting som å lade kontrolleren via konsollens
USB-porter, oppdatere systemprogramvaren automatisk og
stoppe spillet eller programmet når du slår det av. Du finner
ut hvilke innstillinger for hvilemodusen som er optimale for
deg, i brukerhåndboken (side 13).
Du må aktivere innstillingene til noen funksjoner for å kunne bruke
dem. Gå til Innstillinger
> System > Strømsparing > Funksjoner
som er tilgjengelige i hvilemodus.

Velg Strøm fra kontrollsenteret, og velg
Gå inn i hvilemodus. Strømindikatoren blinker hvitt
og lyser deretter oransje. Hvis du vil avslutte hvilemodus,
trykker du på
(PS)-knappen.

Slå konsollen helt av
Velg Strøm fra kontrollsenteret, og velg deretter
Slå av PS5-enheten. Strømindikatoren blinker hvitt
og deretter slås konsollen av.
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Strømindikator
Hvit

Konsollen er på.

Oransje

Konsollen er i hvilemodus.

Av

Konsollen er av.

Mer informasjon
Sikkerhetshåndbok

NO

Finn ut hvordan du bruker PS5-konsollen på en sikker
måte med sikkerhetshåndboken som følger med.
Denne trykte håndboken inneholder også
produktgarantivilkår og informasjon om spesifikasjoner.
Les den før du bruker systemet.

Brukerhåndbok
Bli kjent med alt som PS5-konsollen kan gjøre. Finn ut
hvordan du konfigurerer innstillinger og bruker hver funksjon.
Fra hjem-skjermen på PS5-konsollen går du til Innstillinger
> Brukerhåndbok, helse- og sikkerhetvarsler og annen
informasjon > Brukerhåndbok.

Nettsted for kundestøtte
Finn støtteinformasjon på Internett, for eksempel trinnvis
feilsøking og vanlige spørsmål, ved å gå til
playstation.com/help.
“ ”, “PlayStation”, “
”, “PS5”, “PS4” og “PlayStation Shapes Logo” er registrerte
varemerker eller varemerker for Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY” og “
” er registrerte varemerker eller varemerker for 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®.
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Informasjon om systemets funksjonalitet og bildene som er trykket i dette
dokumentet, kan være annerledes enn det du finner på konsollen, avhengig
av systemprogramvareversjonen du bruker. I tillegg kan illustrasjonene i denne
håndboken være annerledes enn selve produktet.
Informasjonen i denne håndboken kan endres uten forvarsel.
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