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Lad os komme i gang
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Fastgør standeren.
Fastgør altid standeren til konsollen, uanset om den
er i lodret eller vandret position.
Placer konsollen på en plan overflade, når du fastgør
standeren.

1 Placér konsollen med bagsiden opad, og fjern

derefter skruehuldækslet.

Du skal justere standeren til konsollens position.
Drej den øverste og nederste del af standeren
i modsat retning. Bliv ved med at rotere, indtil
du hører et “klik”.

2 Sæt skruehuldækslet fast på bunden af standeren.
3 Fjern skruen fra bunden af standeren.

Til lodret position

Bunden af
standeren

Med standeren fastgjort

Sørg for, at holderen er i den position,
der er vist nedenfor, før du fastgør
standeren til konsollen.
Holder

2

2

3

4 Fastgør standeren, og fastgør den derefter med en

skrue. Brug en mønt, skruetrækker eller en genstand
med passende form til at spænde skruen.
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ilslut HDMI-kablet og den
2 Tmedfølgende
strømledning.

Til vandret position
Sørg for, at holderen er i den
position, der er vist nedenfor, før
du fastgør standeren til konsollen.
Med standeren fastgjort

Holder

DK

Brug de medfølgende kabler.
Tilslut alle andre stik, før du tilslutter strømledningen
til en stikkontakt
Systemets bagside
HDMI OUT-port

HDMI IN-port

1 Placer konsollen med bagsiden opad. Få standeren

til at flugte med det markerede område på konsollen,
og tryk standeren godt ned.

HDMI™-kabel

Til stikkontakten
AC IN-stik

Strømledning
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Tilslut LAN-kablet.
Brug et LAN-kabel (medfølger ikke) til en kablet
forbindelse til internettet.
Hvis du vil bruge Wi-Fi®, skal du ikke tilslutte
et LAN-kabel og gå videre til næste trin.

for din PlayStation®5-konsol ved
5 Tatænd
trykke på -knappen (tænd/sluk).
Strømindikatoren blinker blåt og skifter derefter
til hvidt lys.
Systemets forside

Systemets bagside
Strømindikator

LAN-port

-knap (tænd/sluk)

4 Tænd for dit tv, og indstil inputtet
til HDMI.
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Hvis du lader konsollen være inaktiv i 60 sekunder, efter at
du har tændt den, tændes skærmlæseren. Du kan lytte til tekst
på skærmen og andre vigtige oplysninger, der læses højt,
så du kan få gjort det, du vil.
Skærmlæseren er kun tilgængelig på visse sprog.

Lad os komme i gang

6 Slut din trådløse controller til din konsol
med et USB-kabel, og tryk derefter på
-knappen (PS).

Hvis du vil parre din controller med konsollen, skal
du tilslutte den med et USB-kabel til USB-porten på din
konsol. Når du trykker på -knappen -knappen (PS),
tændes controlleren og parres således med din konsol.
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Gør konsollen til din egen.

DK

Du er næsten færdig! Følg vejledningen på skærmen, og
• Konfigurer din konsol
Vælg dit sprog, konfigurer indstillingerne for
internetforbindelsen, og administrer dine indstillinger
for strømbesparelse.
For at spare energi, mens den er slukket, er din konsol indstillet
til Lavt strømforbrug i pausetilstand. Se også “Sæt din konsol
i pausetilstand” (side 12).

Systemets forside

USB Type-A-port

USB-port

USB-kabel

• Konfigurer din konto
Opret en ny konto, eller log på med en eksisterende
konto, f.eks. en konto, du har oprettet på en
PlayStation®4-konsol. Se også “Til PS4-brugere” (side 6).
• Download dit indhold
Download købte PS5™-spil og medie-apps.
Hvis du har en PS4™-konsol, kan du overføre dataene
til din PS5-konsol.

-knap (PS)

Du ved, at konfigurationen er fuldført, når Velkommen
til PlayStation 5 vises på skærmen.
Vil din PS5-konsol blive brugt af børn? Se også
“Forældrekontrol” (side 6).
• De konfigurationsindstillinger du ser, er skræddersyet til dine
behov, baseret på oplysninger som f.eks. dit netværksmiljø
og den konto du er logget på.
• Du kan gå tilbage og ændre alle dine indstillinger ved at vælge
Indstillinger fra hjemmeskærmen.
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Til PS4-brugere

Forældrekontrol

Spil udvalgte PS4-spil på din PS5-konsol

Du kan administrere indstillinger for børn, der bruger
din PS5-konsol. Med forældrekontrol kan du angive
begrænsninger for de spil, som børn kan spille, hvornår
og hvor længe de spiller, hvem de kommunikerer med
og meget mere.

Nyd understøttede PS4-spil* på din PS5-konsol.
* Nogle funktioner, der er tilgængelige på PS4-konsollen, er muligvis ikke
tilgængelige, når der spilles på PS5-konsollen. Du skal opdatere til den
nyeste systemsoftware. Kræver internetforbindelse.

Overfør data fra en PS4-konsol
til din PS5-konsol
Slut din PS4-konsol og PS5-konsol
til det samme netværk for at
overføre data som f.eks. gemte
spildata, brugeroplysninger
og downloadet indhold.
Hvis du har et USB-drev, du har
brugt som udvidet lagerplads til din
PS4-konsol, kan du fortsætte med
at bruge det ved blot at slutte det
til din PS5-konsol.

Brug den samme konto, som
du har oprettet på en PS4-konsol
Der er ingen grund til at oprette en
ny konto til din PS5-konsol. Du skal
bare logge på med din eksisterende
konto, og så vil spilhistorik, trofæer,
din profil og eventuelle udvekslinger,
du har haft med venner, blive
overført til din PS5-konsol.
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Alle voksne ( ) og børn ( ) skal have deres egne separate
konti. Når du opretter en konto for et barn, knyttes den
automatisk til din konto, så du opretter en familie. Du kan
kun indstille forældrekontrol for børn i din familie.
Du kan bruge en eksisterende konto, f.eks. en konto, du har oprettet
på en PS4-konsol, til din PS5-konsol. Indstillingerne for familie
og forældrekontrol overføres til din PS5-konsol.

Forældrekontrol

Opret en konto til et barn

Ikoner til klassifikation af spil

Du kan oprette en børnekonto og indstille forældrekontrol
på samme tid.
Tryk på -knappen (PS) for at åbne kontrolcentret. Vælg din
avatar, og vælg Skift bruger. Vælg Tilføj bruger på skærmen
til brugervalg for at oprette en konto.

Hvert spil har et ikon til spilklassificering, der hjælper
dig med at afgøre, om det er aldersegnet til barnet.

Gennemse og rediger indstillingerne
for forældrekontrol
Vi anbefaler, at du regelmæssigt kontrollerer indstillingerne
for forældrekontrol. Du kan gennemse eller opdatere dem
ved at vælge Indstillinger > Familie og forældrekontrol
på hjemmeskærmen.
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Europa, Afrika og Indien
Spillerens alder

3 og op

7 og op

12 og op

16 og op

18 og op

0 og op

6 og op

12 og op

16 og op

18 og op

Aldersvurdering
for spil

Tyskland
Spillerens alder
Aldersvurdering
for spil

Få mere at vide om forældrekontrolfunktioner og konfiguration
i brugervejledningen (side 13).
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Hvad er der på skærmen
Hjemmeskærm
Fra hjemmeskærmen kan du gå til to typer indhold: spil eller medier.
Under Spil finder du dine spil, PlayStation™Store og andre spilrelaterede apps.
Under Medier finder du musik, video og andre apps, der ikke er spilrelaterede.

Skift hjemmeskærme
Skift mellem spil og medier.

Rediger dine indstillinger, og rediger din profil.

Hub
Få mere at vide om det spil eller den app
du har valgt, og find relaterede oplysninger.

• På PS5-konsollen bekræfter

-knappen de valgte elementer.

• Hvis du vil vende tilbage til hjemmeskærmen, mens dit spil eller din app kører, skal
du vælge Hjem
fra kontrolcentret eller trykke på -knappen (PS) på din controller
og holde den nede.
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Hvad er der på skærmen

Kontrolcenter

DK

Tryk på -knappen (PS) for at åbne kontrolcentret.
Du har nu adgang til en række funktioner uden at forlade dit spil eller din app.

Kort
Kort viser dig funktioner og aktiviteter
i forbindelse med dine spil og apps, der
er tilgængelige, afhængigt af hvad du
foretager dig i det øjeblik. Vælg et kort for
at få mere at vide, eller gå til det næste kort.

Betjening
Vælg Hjem for at vende tilbage til
hjemmeskærmen, og vælg Tænd/sluk for
at slukke din PS5-konsol. Udfør også andre
grundlæggende funktioner her.
Få hurtig adgang til de funktioner og
indstillinger, du bruger mest under spillet.
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Lad os spille

Brug din controller

Du kan spille et spil, som du har downloadet fra
PlayStation Store .
Du får en meddelelse, når spillet er downloadet og klar
til at blive spille.
Start spillet under Spil.

Oplad din controller

• Hvis du vil købe og downloade spil, skal du forbinde din konsol til
internettet og logge på din konto.
• PlayStation™Network og PlayStation Store er underlagt brugsvilkår
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 gøre sig gældende. Tjenestens tilgængelighed garanteres
ikke. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med
rimeligt varsel – playstation.com/gameservers. Alle vilkår er
gældende: PSN Ydelsesbetingelser på playstation.com/legal.

Når din PS5-konsol er tændt eller i pausetilstand, skal
du bruge et USB-kabel til at slutte din controller til konsollen.
Når konsollen er i pausetilstand, blinker lysstriben
på controlleren langsomt orange. Når opladningen er færdig,
slukker lysstriben.
Sådan oplader du controlleren, mens konsollen er i pausetilstand:
Gå til Indstillinger
> System > Strømbesparelse > Funktioner, som
er tilgængelige i pausetilstand > Levér strøm til USB-porte, og vælg
en anden indstilling end Sluk.

Slå mikrofonen fra
Hver gang du trykker på muteknappen, skifter din mikrofon
mellem slukket (knappen lyser) og tændt (knappen
er slukket).
Tryk på muteknappen, og hold den nede, for at slukke din
mikrofon og for at slå lyden fra højttalerne på din controller
og dit TV. Tryk på muteknappen igen for at vende tilbage til
den oprindelige tilstand.
Muteknap
Lyser
: Mikrofon er slået fra
Slukket : Mikrofon er slået til
Blinker :	Mikrofon og lyd er slået fra
Mikrofoner
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Brug din controller

Brug flere controllere

DK

Du kan benytte op til 4 controllere på samme tid.
Tryk på -knappen (PS) for at tænde dine controllere.
Spillerindikatoren tændes derefter. Numre tildeles
i rækkefølge fra 1, og du kan se din controllers nummer
ud fra det antal lys, der tændes.
Lysstribe
Spillerindikator

-knap (PS)

• Du skal parre din controller, når du bruger den første gang (side 5).
• Når du spiller et PS4-spil, lyser din controllers lysstribe blåt, rødt,
grønt eller pink ud fra den rækkefølge, som controlleren er tilsluttet
i. Dette er adskilt fra spillerindikatoren.

Tænd PS5-konsollen med en controller
Tryk på -knappen (PS) på en controller, der er færdig med
at parre for at tænde din PS5-konsol.
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Nedlukning
Advarsel
Tag kun strømledningen ud af stikkontakten, når strømindikatoren
er slukket. Hvis du tager den ud, mens strømindikatoren lyser eller
blinker, kan du miste eller beskadige data, og det kan beskadige
din konsol.

Sæt din konsol i pausetilstand
PS5-konsollens strømbesparende tilstand kaldes
pausetilstand. Du kan gøre ting som at lade din controller
op via konsollens USB-porte, automatisk opdatere din
systemsoftware og holde dit spil eller din app pauset,
mens konsollen er slukket. Se brugervejledningen (side 13)
for at finde ud af, hvilke indstillinger for pausetilstand der
er optimale for dig.
For nogle funktioner skal du aktivere deres indstillinger for at kunne
bruge dem. Gå til Indstillinger
> System > Strømbesparelse
> Funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand.

Vælg Tænd/sluk fra kontrolcenteret, og vælg derefter Gå
i pausetilstand. Strømindikatoren blinker hvidt og skifter
derefter til orange. Du kan afslutte pausetilstand ved at
trykke p -knappen (PS).

Sluk din konsol helt
Vælg Tænd/sluk fra kontrolcenteret, og vælg så Sluk for
PS5. Strømindikatoren blinker hvidt, og konsollen
slukker derefter.
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Strømindikator
Hvid

Konsollen er tændt.

Orange

Konsollen er i pausetilstand.

Slukket

Konsollen er slukket.

Flere oplysninger
Sikkerhedsvejledning
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Lær, hvordan du bruger PS5-konsollen sikkert med den
medfølgende sikkerhedsvejledning. Denne trykte vejledning
indeholder også garantibetingelser og oplysninger om
specifikationer. Sørg for at læse den, før du bruger konsollen.

Brugervejledning
Få flere oplysninger om alt det, din PS5-konsol kan.
Lær hvordan du konfigurerer indstillinger, og hvordan
du bruger hver funktion. Fra PS5-konsollens hjemmeskærm
skal du gå til Indstillinger > Brugervejledning,
helbreds- og sikkerhedsoplysninger og andre oplysninger
> Brugervejledning.

Websted for kundesupport
Find oplysninger om onlinesupport, f.eks. trinvis fejlfinding
og ofte stillede spørgsmål, på playstation.com/help.

“ ”, “PlayStation”, “
”, “PS5”, “PS4” og “PlayStation Shapes Logo” er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY” og “
” er registrerede varemærker eller varemærkern 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.
Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Oplysninger om systemfunktionalitet og billeder udgivet i dette dokument kan afvige
fra din konsol afhængigt af den systemsoftware, der er i brug. Desuden kan illustrationer
og skærmbilleder i denne vejledning afvige fra det endelige produkt.
Oplysningerne i denne vejledning kan blive ændret uden varsel.
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