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Koukku

Teline kiinnitettynä

Varmista, että koukku on kuvan 
osoittamassa asennossa, ennen  
kuin kiinnität telineen konsoliin.

Telinettä on säädettävä konsolin halutun asennon 
mukaan. Kierrä telineen ylä- ja alaosaa vastakkaisiin 
suuntiin. Jatka kiertämistä, kunnes kuulet 
napsahduksen.

Aloitetaan

1 Kiinnitä teline.
Piditpä konsolia pysty- tai vaakatasossa, kiinnitä siihen 
aina teline.
Kun kiinnität telinettä konsoliin, aseta konsoli  
tasaiselle alustalle.

Pystyasento

 Aseta konsoli siten, että sen takaosa on ylöspäin,  
ja irrota sitten ruuvinreiän suojus.

 Kiinnitä ruuvinreiän suojus telineen pohjaan,  
ja irrota sitten telineen pohjassa oleva ruuvi.

 Asenna teline ja kiinnitä se paikalleen ruuvilla. Kiristä 
käsin. Ruuvia voi kiristää myös kolikolla.

1

2

3

Telineen 
pohja
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FI2  Kytke HDMI-kaapeli ja virtajohto.
Käytä mukana toimitettuja johtoja.
Tee kaikki kytkennät, ennen kuin liität  
virtajohdon pistorasiaan.

Vaaka-asento

1  Aseta konsoli siten, että sen takaosa on ylöspäin. 
Kohdista teline konsolissa merkittyyn kohtaan ja paina 
teline tukevasti paikalleen.

KoukkuTeline kiinnitettynä

Varmista, että koukku on kuvan 
osoittamassa asennossa, ennen  
kuin kiinnität telineen konsoliin.

HDMI OUT -portti HDMI IN -portti

HDMI™-kaapeli

Virtalähteeseen

AC IN 
-liitäntä

Virtajohto

Takanäkymä

Aloitetaan
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Aloitetaan

3  Kytke LAN-kaapeli.
Muodosta langallinen Internet-yhteys LAN-kaapelilla  
(ei sisälly pakkaukseen).
Jos aiot käyttää Wi-Fi®-yhteyttä, älä liitä LAN-kaapelia 
vaan siirry seuraavaan vaiheeseen.

4   Kytke televisioon virta ja määritä 
lähdeasetukseksi HDMI.

5   Käynnistä PlayStation®5 -konsoli 
painamalla  (virta) -painiketta.

Virtamerkkivalo vilkkuu sinisenä ja alkaa sitten  
palaa valkoisena.

Takanäkymä

LAN-portti

Etunäkymä

Virtamerkkivalo

 (virta) -painike

Jos konsoli on käynnistämisen jälkeen käyttämättä 60 sekunnin 
ajan, näytönlukuohjelma puheeksi -toiminto käynnistyy. 
Voit kuunnella puhuttuna näytössä näkyvää tekstiä ja muita 
tärkeitä tietoja, jotka auttavat sinua tuotteen käytössä. 
Näytönlukuohjelma on saatavilla vain tietyillä kielillä.
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FI6   Yhdistä langaton ohjain konsoliin  
USB-kaapelilla ja paina 

 (PS) -näppäintä.
Liitä ohjain USB-kaapelilla konsolin USB-porttiin 
pariliitoksen muodostamista varten. Ohjain käynnistyy 
painamalla  (PS) -näppäintä.

7 Mukauta järjestelmäsi.
Kaikki on lähes valmista. Tee seuraavat toimenpiteet 
noudattamalla näytön ohjeita:

•  Määritä konsoli
Valitse kieli, määritä Internet-yhteysasetukset ja hallitse 
virransäästöasetuksia.

•  Määritä tilisi
Luo uusi tili tai kirjaudu jo olemassa olevalle, esimerkiksi 
PlayStation®4-konsolilla luomallesi tilille. Katso myös 
kohta PS4-käyttäjille (sivu 6).

• Lataa sisältöäsi
Lataa ostamasi PS5™-pelit ja -mediasovellukset. Jos 
sinulla on PS4™-konsoli, voit siirtää tiedot PS5-konsoliin.

Määritys on valmis, kun näyttöön tulee teksti Tervetuloa 
PlayStation 5 -järjestelmään. 

Tuleeko PS5-konsolisi myös lasten käyttöön? Katso myös 
kohta Lapsilukko (sivu 6).

USB-kaapeli

USB Type-A -portti USB-portti

 (PS) -näppäin

Etunäkymä Konsolin lepotila-asetukseksi on määritetty Pieni virrankulutus, 
jotta konsoli säästäisi energiaa silloin, kun se on poissa käytöstä. 
Katso myös kohta “Aseta konsoli lepotilaan” (sivu 12).

Aloitetaan

• Näkyvissä olevat määritysvaihtoehdot on mukautettu 
vastaamaan tarpeitasi esimerkiksi verkkoympäristösi ja käytössä 
olevan tilin mukaan.

• Voit palata takaisin ja muuttaa asetuksia valitsemalla 
aloitusnäytössä Asetukset .
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Lapsilukko

Voit hallita asetuksia PS5-konsolia käyttävien lasten puolesta. 
Lapsilukoilla voit muun muassa rajoittaa pelejä, joita lapset 
voivat pelata, määrittää pelaamisen ajankohdan ja keston 
sekä sallia tai kieltää chat-toiminnon käytön.

Jokaisella aikuisella ( ) ja lapsella ( ) on oltava omat 
erilliset tilinsä. Kun luot lapselle tilin, se linkitetään 
automaattisesti tiliisi ja perheeseesi. Voit määrittää  
lapsilukon käyttöön vain perheesi lapsille.

Voit käyttää PS5-konsolilla jo olemassa olevaa, esimerkiksi PS4-konsolilla 
luomaasi tiliä. Perhe- ja lapsilukkoasetuksesi siirtyvät PS5-konsoliin.

PS4-käyttäjille

Pelaa tiettyjä PS4-pelejä PS5-konsolilla
Pelaa tuettuja PS4-pelejä* PS5-konsolilla.
* Osa PS4-konsolilla käytettävistä toiminnoista ei välttämättä ole 
saatavilla PS5:llä pelattaessa. Sinun on päivitettävä uusimpaan 
käyttöjärjestelmäversioon. Internet-yhteys vaaditaan.

Siirrä tietoja PS4-konsolista PS5-konsoliisi
Yhdistä PS4-konsoli ja PS5-
konsoli samaan verkkoon ja siirrä 
tietoja, kuten pelitallennuksia, 
käyttäjätietoja ja ladattua sisältöä.
Jos olet käyttänyt USB-asemaa 
laajennettuna USB-tallennustilana 
PS4-konsolissasi, voit jatkaa sen 
käyttöä liittämällä sen PS5-konsoliisi.

Käytä PS4-konsolilla 
luomaasi tiliä
PS5-konsolia varten ei tarvitse 
luoda uutta tiliä. Kun kirjaudut 
sisään olemassa olevalle tilillesi, 
pelihistoriasi, trophysi, profiilisi 
ja kaikki ystäviesi kanssa käymäsi 
keskustelut siirretään PS5-konsoliin.
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FITilin luominen lapselle
Voit luoda lapselle tilin ja määrittää lapsilukkoasetukset 
yhdellä kertaa.
Avaa ohjauskeskus painamalla  (PS) -näppäintä. Valitse 
profiilikuvasi ja valitse sitten Vaihda käyttäjää. Luo tili 
käyttäjänvalintanäytössä valitsemalla Lisää käyttäjä.

Lapsilukkoasetusten tarkastelu ja muuttaminen
Suosittelemme tarkistamaan lasten lapsilukkoasetukset 
säännöllisesti. Voit tarkastella tai päivittää niitä valitsemalla 
aloitusnäytössä Asetukset  > Perhe ja lapsilukot.

Pelien luokituskuvakkeet
Jokaisella pelillä on luokituskuvakkeita, joiden avulla voit 
päättää, onko lapsesi riittävän vanha pelaamaan peliä.

Eurooppa, Afrikka ja Intia

Pelaajan 
ikä

3-vuotiaat ja 
vanhemmat

7-vuotiaat ja 
vanhemmat

12-vuotiaat ja 
vanhemmat

16-vuotiaat ja 
vanhemmat

18-vuotiaat ja 
vanhemmat

Pelin 
ikäraja

Saksa

Pelaajan 
ikä

0-vuotiaat ja 
vanhemmat

6-vuotiaat ja 
vanhemmat

12-vuotiaat ja 
vanhemmat

16-vuotiaat ja 
vanhemmat

18-vuotiaat ja 
vanhemmat

Pelin 
ikäraja

Lisätietoja lapsilukkotoiminnoista ja niiden määrittämisestä  
on käyttöoppaassa (sivu 13).

Lapsilukko
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Näytössä näkyvät tiedot

Aloitusnäyttö
Aloitusnäytössä käytössäsi on kaksi sisältötyyppiä: pelit ja media.
Pelien aloitusnäytössä näkyvät pelisi, PlayStation™Store ja muut peleihin liittyvät sovellukset. 
Mediasisällön aloitusnäytössä näkyvät musiikki, videot ja muut peleihin liittymättömät sovellukset.

Siirry aloitusnäytöstä toiseen
Siirry pelien ja median välillä.

Etsi, muuta asetuksiasi ja muokkaa profiiliasi.

Keskus
Lue lisää valitsemastasi pelistä  
tai sovelluksesta ja etsi lisätietoja.

• PS5-konsolissa -painike vahvistaa valitut kohteet.

• Voit palata aloitusnäyttöön pelin tai sovelluksen ollessa käynnissä valitsemalla 
ohjauskeskuksessa Aloitus  tai painamalla pitkään ohjaimen  (PS) -näppäintä.
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FIOhjauskeskus
Avaa ohjauskeskus painamalla  (PS) -näppäintä.
Voit käyttää monia ominaisuuksia poistumatta pelistä tai sovelluksesta. 

Kortit
Kortit näyttävät peleihisi ja sovelluksiisi  
liittyviä ominaisuuksia ja toimintoja sen 
mukaan, mitä kulloinkin olet tekemässä.  
Valitse kortti, jos haluat siitä lisätietoja,  
tai siirry seuraavaan korttiin.

Ohjaus
Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla Aloitus   
ja katkaise PS5-konsolista virta valitsemalla 
Virta . Voit suorittaa tässä myös muita
perustoimintoja. 

Pääset nopeasti käsiksi pelatessasi usein 
käyttämiisi toimintoihin ja asetuksiin.

Näytössä näkyvät tiedot
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Pelataan

Pelaa peliä levyltä
Aseta levy sisään. 
Konsoli alkaa kopioida pelitiedostoja. Saat ilmoituksen,  
kun peli on valmis pelattavaksi.
Valitse peli pelien aloitusnäytöstä.

Etunäkymä

 (poisto) -painike

Poista levy järjestelmästä
Poista levy painamalla  (poisto) -painiketta.

Pelaa digitaalista peliä
Voit pelata PlayStation Store  -kaupasta lataamaasi peliä.
Saat ilmoituksen, kun peli on ladattu ja valmis pelattavaksi.
Valitse peli pelien aloitusnäytöstä.

• Jotta voit ostaa ja ladata pelejä, sinun on yhdistettävä konsoli 
internetiin ja kirjauduttava tilillesi.

• PlayStation™Network- ja PlayStation Store -palveluihin sovelletaan 
käyttöehtoja sekä maa- ja kielikohtaisia rajoituksia. Internet-
yhteyden maksut ovat käyttäjän vastuulla. Osa sisällöstä ja/tai 
palveluista on maksullista. 
Käyttäjien on oltava vähintään 7-vuotiaita, ja alle 18-vuotiaat 
käyttäjät tarvitsevat vanhemman suostumuksen. Myös muut 
ikärajoitukset voivat koskea käyttäjiä. Palveluiden saatavuutta 
ei taata. Yksittäisten pelien verkkotoiminnot voidaan lakkauttaa 
etukäteen annetun ilmoituksen jälkeen –  
playstation.com/gameservers. Täydellisiä ehtoja sovelletaan: PSN-
palveluehdot ovat nähtävissä osoitteessa playstation.com/legal.
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FI

Käytä ohjainta

Lataa ohjain
Liitä ohjain käynnissä tai lepotilassa olevaan PS5-konsoliin 
USB-kaapelilla. Kun konsoli on lepotilassa, ohjaimen 
valopalkki vilkkuu hitaasti oranssina. Kun lataus on valmis, 
valopalkki sammuu.

Kun haluat ladata ohjainta konsolin ollessa lepotilassa, valitse 
kohdassa Asetukset  > Järjestelmä > Virransäästö > Lepotilassa 
käytettävissä olevat ominaisuudet > Virransyöttö USB-portteihin 
jokin muu vaihtoehto kuin Pois päältä.

Mykistä mikrofoni
Joka kerta, kun painat mykistysnäppäintä, mikrofonin 
mykistys joko tulee käyttöön (painikkeen valo palaa)  
tai poistuu käytöstä (painikkeen valo ei pala).

Paina pitkään mykistysnäppäintä mykistääksesi mikrofonin 
ja poistaaksesi käytöstä äänilähdön kaiuttimista ohjaimessa 
ja TV:ssä. Paina mykistyspainiketta uudelleen palataksesi 
alkuperäiseen tilaan.

Mykistysnäppäin

Mikrofonit

Palaa :  Mikrofoni on mykistetty
Ei pala :  Mikrofonia ei ole mykistetty
Vilkkuu :  Mikrofoni ja äänilähtö  

ovat mykistettyjä

Käytä useita ohjaimia
Voit käyttää yhtäaikaisesti jopa neljää ohjainta. Määritä 
ohjaimille numerot painamalla ohjainten  (PS) -näppäimiä. 
Pelaajan merkkivalot syttyvät vastaavasti. Numerot 
määritetään järjestyksessä numerosta 1 alkaen.  
Voit päätellä ohjaimen numeron siihen syttyvien valojen 
määrän perusteella.

Valopalkki

Pelaajan merkkivalo

 (PS) -näppäin

• Ohjaimen ja järjestelmän välille on muodostettava pariliitos 
ensimmäisellä käyttökerralla (sivu 5).

• Kun pelaat PS4-peliä, ohjaimen valopalkki palaa sinisenä, 
punaisena, vihreänä tai vaaleanpunaisena sen mukaan, missä 
järjestyksessä ohjaimet on yhdistetty. Tämä ei ole sama kuin 
pelaajan merkkivalo.

Käynnistä PS5-konsoli ohjaimella
Kun ohjaimeen on muodostettu pariliitos, voit käynnistää 
PS5-konsolin painamalla ohjaimen  (PS) -näppäintä.
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Virran katkaiseminen

 Varoitus
Irrota virtajohto pistorasiasta, kun virtamerkkivalo ei enää pala.  
Jos irrotat virtajohdon, kun virtamerkkivalo palaa jatkuvasti tai  
vilkkuu, tietoja voi kadota tai ne voivat vioittua. Lisäksi järjestelmä  
voi vaurioitua.

Aseta konsoli lepotilaan
PS5-konsolin virransäästötilaa kutsutaan lepotilaksi. Kun 
konsoli on sammutettu tähän tilaan, voit esimerkiksi käyttää 
USB-portteja ohjaimen lataamiseen, päivittää järjestelmän 
ohjelmiston automaattisesti ja pitää pelin tai sovelluksen 
keskeytyksissä ja jatkaa myöhemmin siitä, mihin jäit. 
Saat selville sinulle parhaiten sopivat lepotilan asetukset 
käyttöoppaasta (sivu 13).

Joidenkin ominaisuuksien asetukset on otettava erikseen käyttöön.
Valitse Asetukset  > Järjestelmä > Virransäästö > Lepotilassa 
käytettävissä olevat ominaisuudet. 

Valitse ohjauskeskuksessa Virta  ja valitse sitten Siirry 
lepotilaan. Virtamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja alkaa sitten 
palaa oranssina. Voit poistua lepotilasta painamalla  

 (PS) -näppäintä.

Konsolin virran katkaiseminen kokonaan
Valitse ohjauskeskuksessa Virta  ja sen jälkeen  
Sammuta PS5-järjestelmä. Virtamerkkivalo vilkkuu valkoisena 
ja konsoli sammuu.

Virtamerkkivalo

Valkoinen Konsoli on käynnissä.

Oranssi Konsoli on lepotilassa.

Pois päältä Konsoli on sammutettu.
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Lisätietoja

Turvaopas
Opettele PS5-konsolin turvallinen käyttö mukana toimitetun 
turvaoppaan avulla. Tämä painettu opas sisältää myös 
tuotteen takuuehdot ja tekniset tiedot. Lue opas ennen 
konsolin käyttämistä.

Käyttöopas
Tutustu PS5-konsolin kaikkiin ominaisuuksiin.  
Opi määrittämään asetuksia ja käyttämään eri toimintoja.
Valitse PS5-konsolin aloitusnäytöstä Asetukset   
> Käyttöopas, terveys ja turvallisuus sekä muita tietoja 
> Käyttöopas.

Asiakastuen verkkosivut
Pääset käsiksi verkossa oleviin tukitietoihin, kuten 
vaiheittaisiin vianmääritysoppaisiin ja usein kysyttyihin 
kysymyksiin, siirtymällä osoitteeseen playstation.com/help.

“ ”, “PlayStation”, “ ”, “PS5”, “PS4” ja “PlayStation Shapes Logo” ovat  
Sony Interactive Entertainment Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
“SONY” ja “ ” ovat Sony Group Corporation in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.

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®.

Malli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tässä asiakirjassa julkaistut tiedot ja kuvat järjestelmän toiminnoista saattavat vaihdella 
eri konsoleissa riippuen käytössä olevasta käyttöjärjestelmän versiosta. Lisäksi oppaan 
kuvitukset ja näyttökuvat voivat poiketa varsinaisesta tuotteesta.

Tämän oppaan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
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