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Komma igång
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Anslut stativet.
Anslut alltid stativet till konsolen oavsett om den ska
placeras stående eller liggande.
Placera konsolen på en plan yta när du ansluter stativet.

1 Placera konsolen med baksidan uppåt och ta sedan

loss skruvhålslocket.

Du måste justera stativet efter i vilket läge konsolen
placeras. Vrid stativets övre och nedre del i motsatta
riktningar. Vrid tills du hör ett klickljud.

2 Sätt fast skruvhålslocket på stativets undersida.
3 Ta loss skruven från stativets undersida.

För stående placering

Stativets
undersida

Med stativet anslutet

Se till att kroken är i det läge som
visas nedan innan du fäster stativet
i konsolen.
Krok
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2

3

4 Sätt fast stativet och fäst det med en skruv. Använd

ett mynt eller ett föremål med liknande form till att
dra åt skruven.
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2 Anslut HDMI-kabeln och strömsladden.

För liggande placering
Se till att kroken är i det läge som
visas nedan innan du fäster stativet
i konsolen.
Med stativet anslutet

Krok
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Använd de medföljande kablarna.
Slutför alla anslutningar innan du ansluter strömsladden
till ett eluttag.
Baksida
HDMI OUT-port

1 Placera konsolen med baksidan uppåt. Rikta in stativet

HDMI IN-port

HDMI™-kabel

mot det markerade området på konsolen och tryck
in det ordentligt.

Till ett eluttag
AC IN-uttag

Strömsladd
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Anslut LAN-kabeln.
Om du vill trådansluta till internet använder
du en LAN-kabel (medföljer inte).
Om du tänker använda Wi-Fi® ansluter du ingen
LAN-kabel utan går vidare till nästa steg.

på PlayStation®5-konsolen genom
5 Sattlå trycka
på (ström)-knappen.
Strömindikatorn blinkar i blått och lyser sedan vitt.
Framsida

Baksida
Strömindikator

LAN-port
(ström)-knapp

4 Slå på tv:n och ändra kanal till
HDMI-ingången.
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Om du lämnar konsolen oanvänd i 60 sekunder efter du slagit
på den aktiveras skärmläsarfunktionen. Du kan höra text på
skärmen och annan viktig information läsas upp som hjälp för
det du vill göra.
Skärmläsare är endast tillgängligt på vissa språk.
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6 Anslut den trådlösa handkontrollen

till konsolen med hjälp av USB-kabeln
(PS)-knappen.
och tryck sedan på
Parkoppla handkontrollen genom att ansluta den via
en USB-kabel till konsolens USB-port. När du trycker
på
(PS)-knappen slås handkontrollen på.
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Anpassa den till din smak.

SV

Nu är du nästan klar! Följ instruktionerna på skärmen för att
• Konfigurera konsolen
Välj språk, konfigurera inställningarna för
internetanslutning och hantera energisparinställningar.
För att spara energi när konsolen är i viloläget är den inställd på
Drar lite ström. Läs även ”Försätta konsolen I viloläge” (sida 12).

Framsida

USB-port

USB Type-A-port

USB-kabel

• Ställa in kontot
Skapa ett nytt konto eller logga in med ett befintligt
konto, till exempel ett du skapat på en PlayStation®4konsol. Se även ”För PS4-användare” (sida 6).
• Hämta material
Hämta köpta PS5™-spel och media-appar.
Om du har en PS4™-konsol kan du överföra data från
den till PS5-konsolen.

(PS)-knapp

Du vet att konfigurationen är klar när Välkommen
till PlayStation 5 visas på skärmen.
Ska barn använda PS5-konsolen?
Se även ”Föräldrakontroller” (sida 6).
• Konfigurationsalternativen du ser är anpassade efter dina
behov och är baserade på information om bland annat din
nätverksmiljö och det konto du loggat in med.
• Du kan gå tillbaka och ändra inställningar genom att välja
Inställningar på hemskärmen.
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För PS4-användare

Föräldrakontroller

Spela vissa PS4-spel på PS5-konsolen

Du kan hantera inställningar för barn som använder
PS5-konsolen. Med föräldrakontroller kan du ställa in
begränsningar för vilka spel barnen kan spela, när och hur
länge de får spela, vilka de kan kommunicera med och annat.

Spela kompatibla PS4-spel* på PS5-konsolen.
* Vissa funktioner som finns på PS4-konsolen kan saknas när du spelar
på PS5-konsolen. Du måste uppdatera till den senaste versionen
av systemprogramvaran. Internetanslutning krävs.

Överföra data från en PS4-konsol
till PS5-konsolen
Anslut PS4-konsolen och PS5konsolen till samma nätverk för
att överföra bland annat sparade
speldata, användarinformation
och hämtmaterial.
Om du har en USB-enhet som
du använt som extra lagring för
PS4-konsolen kan du ansluta den
till PS5-konsolen och fortsätta att
använda den.

Använda samma konto som
du skapat på en PS4-konsol
Du behöver inte skapa ett nytt konto
för PS5-konsolen. Logga bara in
med ditt befintliga konto så överförs
spelhistorik, trophies, profil och
kommunikation med vänner till
PS5-konsolen.
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Varje vuxen ( ) och barn ( ) måste ha sina egna separata
konton. När du skapar ett konto för ett barn kopplas det
automatiskt till ditt konto, och en familj skapas. Du kan bara
ange föräldrainställningar för barn i din familj.
Du kan använda ett befintligt konto, till exempel ett du skapat
på en PS4-konsol, på PS5-konsolen. Dina familjeinställningar
och föräldrakontroller överförs till PS5-konsolen.

Föräldrakontroller

Skapa ett konto för ett barn

Åldersklassificeringsikoner

Du kan skapa ett barnkonto och ange
föräldrakontroller samtidigt.
Tryck på
(PS)-knappen för att öppna kontrollcentret.
Välj din avatar och välj sedan Växla användare. På skärmen
för val av användare väljer du Lägg till användare för att
skapa ett konto.

Alla spel åtföljs av en åldersklassificeringsikon som hjälper
dig avgöra om det spelet är lämpligt för barnets ålder.

Granska och gör eventuella ändringar i inställningarna
för föräldrakontroll
Vi rekommenderar att du kontrollerar föräldrakontrollerna
med jämna mellanrum. Du kan granska och uppdatera dem
genom att välja Inställningar > Familjeinställningar och
föräldrakontroller på hemskärmen.
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Europa, Afrika och Indien
Spelarens
ålder

Över 3

Över 7

Över 12

Över 16

Över 18

Över 0

Över 6

Över 12

Över 16

Över 18

Åldersgränser
för spel

Tyskland
Spelarens
ålder
Åldersgränser
för spel

Ta reda på mer om föräldrakontrollens funktioner och hur
du konfigurerar dem i användarhandboken (sida 13).
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Det här visas på skärmen
Hemskärmen
Via hemskärmen kan du gå till två typer av innehåll: spel och media.
I hem för spel hittar du dina spel, PlayStation™Store och andra spelrelaterade appar.
I hem för media hittar du musik, videor och appar för annat än spel.

Växla hemskärmar
Växla mellan spel och media.

Ändra inställningar och redigera din profil.

Hubb
Ta reda på mer om spelet eller appen
du valt och hitta relaterad information.

• På PS5-konsolen bekräftar du valda objekt med

-knappen.

• Du går tillbaka till hemskärmen medan spelet eller appen körs genom att välja
Hem
i kontrollcentret eller genom att trycka och hålla ned
(PS)-knappen
på handkontrollen.
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Det här visas på skärmen

Kontrollcenter
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Tryck på
(PS) -knappen för att öppna kontrollcentret.
Du kan komma åt en mängd olika funktioner utan att lämna spelet eller appen du använder.

Kort
Kort visar tillgängliga funktioner och aktiviteter
för spel och appar beroende på vad du gör för
tillfället. Välj ett kort om du vill läsa mer, eller
gå vidare till nästa.

Kontroller
Välj Hem för att gå tillbaka till hemskärmen
och välj Ström för att slå av PS5-konsolen.
Här kan du använda andra vanliga
funktioner också.
Du kommer snabbt åt de funktioner och
inställningar du använder oftast när du spelar.
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Nu kör vi

Använda handkontrollen

Du kan spela ett spel du hämtat från PlayStation Store .
Du får en avisering när spelet har hämtats och kan spelas.
Välj spelet i hem för spel.

Ladda handkontrollen

• Om du vill köpa och hämta spel måste du ansluta konsolen till
internet och logga in på ditt konto.
• PlayStation™Network och PlayStation Store omfattas av
användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar.
Användaren ansvarar för avgifter till internetleverantören.
Avgifter tillkommer för vissa material och tjänster.
Användare måste vara minst 7 år gammal 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 (tjänstevillkoren) för PSN
på playstation.com/legal.

När PS5-konsolen är avstängd eller i viloläge ansluter du
handkontrollen till konsolen med en USB-kabel. När konsolen
är i viloläge blinkar lampskenan på handkontrollen orange.
När laddningen är klar slocknar lampskenan.
Om du vill ladda handkontrollen medan konsolen är i viloläge går du
till Inställningar
> System > Energisparinställningar > Funktioner
som är tillgängliga i viloläge > Tillför ström till USB-portar, och väljer
ett annat alternativ än Av.

Stänga av mikrofonen
Varje gång du trycker på ljud av-knappen växlar micken
mellan avstängd (knappen lyser) och på (knappen lyser inte).
Håll ned ljud av-knappen om du vill stänga av micken eller
ljudet från högtalarna på handkontrollen och tv:n.
Tryck på ljud av-knappen igen när du vill återgå till det
ursprungliga läget.
Ljud av-knapp
Lyser
: micken är avstängd
Släckt : micken är på
Blinkar :	micken och ljudet
är avstängda
Mikrofoner
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Använda handkontrollen

Använda flera handkontroller
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Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt.
Tilldela handkontrollerna nummer genom att trycka
på
(PS)-knappen. När du gör det tänds
spelarindikatorlampor. Nummer tilldelas från 1 och vidare,
och du ser vilket nummer handkontrollen tilldelas på antalet
lampor som tänds.
Lampskena
Spelarindikator

(PS)-knapp

• Du måste parkoppla handkontrollen den första gången
du använder den (sida 5).
• När du spelar ett PS4-spel lyser handkontrollens lampskena i blått,
rött, grönt eller rosa beroende på i vilken ordning handkontrollen
anslutits. Det här är inte kopplat till spelarindikatorn.

Slå på PS5-konsolen med en handkontroll
Tryck på
(PS)-knappen på en handkontroll som har
parkopplats för att slå på PS5-konsolen.

11

Stänga av
Varning
Koppla bort strömsladden från eluttaget först när strömindikatorn har
släckts. Om du kopplar bort den medan strömindikatorn lyser eller
blinkar kan data gå förlorade eller skadas och du kan skada konsolen.

Försätta konsolen i viloläge
PS5-konsolens strömsparläge kallas viloläge. Du kan göra
sådant som att ladda handkontrollen via konsolens
USB-portar, uppdatera systemprogramvaran automatiskt
eller pausa spel och appar när konsolen är i viloläget.
Ta reda på vilka vilolägesinställningar som passar bäst
för dig i användarhandboken (sida 13).
Du måste aktivera inställningarna för vissa funktioner innan
du kan använda dem. Gå till Inställningar
> System
> Energisparinställningar > Funktioner som är tillgängliga i viloläge.

Välj Ström i kontrollcentret och välj sedan Gå in i viloläge.
Strömindikatorn blinkar i vitt och lyser sedan orange.
Avsluta viloläget genom att trycka på
(PS)-knappen.

Stänga av konsolen helt
Välj Ström i kontrollcentret och välj sedan Stäng av
PS5-systemet. Strömindikatorn blinkar i vitt och sedan
stängs konsolen av.
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Strömindikator
Vit

Konsolen är på.

Orange

Konsolen är i viloläge.

Av

Konsolen är avstängd.

Mer information
Säkerhetshandbok
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Läs om hur du använder PS5-konsolen på ett säkert sätt
i den medföljande säkerhetshandboken. Den tryckta
handboken innehåller också villkor för produktgarantin
och information om specifikationer. Läs den noga innan
du använder konsolen.

Användarhandbok
Ta reda på allt om vad PS5-konsolen kan göra. Läs om
hur du konfigurerar inställningar och hur du använder
de olika funktionerna. På PS5-konsolens hemskärm
går du till Inställningar > Användarhandbok,
hälso- och säkerhetsinformation samt annan
information > Användarhandbok.

Kundsupportwebbplats
Du hittar supportinformation som steg för felsökning
och vanliga frågor på playstation.com/help.
“ ”, “PlayStation”, “
”, “PS5”, “PS4” 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.
Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.
Information om systemfunktioner och bilder som publiceras i det här dokumentet kan skilja
sig från de som finns på din konsol 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 handboken kan ändras utan föregående meddelande.
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