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תצטרך לקבוע מחדש את תצורת הבסיס כך שתתאים 
למצב הקונסולה. סובב את החלק העלוין והתחתון של 

 הבסיס, בכויונים מנוגדים. המשך לסובב עד שתשמע
 צליל נקישה.

בוא נתחיל

חבר את הבסיס.  1
 חבר תמיד את הבסיס לקונסולה, בין אם היא נמצאת במצב אנכי 

או אופקי.
בעת חיבור הבסיס, מקם את הקונסולה על משטח ישר.

  מקם את הקונסולה כך שהחלק האחורי יפנה כלפי מעלה, ולאחר 
מכן הסר את מכסה חור הבורג. 

2 חבר את מכסה חור הבורג לחלק התחתון של הבסיס.

הסר את הבורג מהחלק התחתון של הבסיס.  

  חבר את הבסיס ולאחר מכן אבטח באמצעות בורג. השתמש 
במטבע או בעצם בצורה דומה כדי להדק את הבורג.

1

3

4

32
החלק התחתון של 

הבסיס כאשר הבסיס מחובר

למצב האנכי

ודא שהוו נמצא במצב כמו באויר 
למטה, לפני שתחבר את הבסיס 

לקונסולה.

וו
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למצב האופקי

1  מקם את הקונסולה כך שהחלק האחורי יפנה כלפי מעלה. 
 ישר את הבסיס עם האזור המסומן על הקונסולה, ולחץ על 

 הבסיס פנימה בחוזקה.  

ודא שהוו נמצא במצב כמו 
באויר למטה, לפני שתחבר את 

הבסיס לקונסולה.

כאשר הבסיס מחוברוו

בוא נתחיל

.AC-ואת כבל מתח ה HDMI-2  חבר את כבל ה
השתמש בכבלים המצורפים.

 AC-יש להשלים את כל החיבורים לפני חיבור כבל מתח ה 
לאספקת החשמל.

HDMI OUT יציאת HDMI IN יציאת

HDMI™ כבל

למקור חשמל

AC IN מחבר AC כבל מתח

מבט מאחור
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 5  הפעל את קונסולת PlayStation®5 על ידי 
לחיצה על הכפתור  )הפעלה(.

מחוון ההפעלה מהבהב בכחול, ולאחר מכן הופך ללבן.

מבט מלפנים

מחוון הפעלה

כפתור  )הפעלה(

אם תשאיר את הקונסולה במצב סרק במשך 60 שנוית לאחר הפעלתה, 
תכונת קורא המסך תופעל. תוכל להקשיב לטקסט שעל המסך ולמידע חשוב 

 אחר אשר ויקרא בקול כדי לסייע לך לבצע את מה שברצונך לעשות.
קורא המסך זמין רק בשפות מסוימות.

בוא נתחיל

.LAN-חבר את כבל ה  3
לחיבור חוטי לאינטרנט, השתמש בכבל LAN )לא מצורף(.

 אם בכוונתך להשתמש ב-®Wi-Fi, לא תחבר כבל LAN ודלג 
לשלב הבא.

.HDMI-הפעל את הטלוויזיה והגדר את הקלט ל  4

מבט מאחור

LAN יציאת
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בוא נתחיל

צור חוויה אישית.  7
כמעט סיימת! בצע את ההוראות שעל המסך כדי

 •  להגדיר את הקונסולה
בחר את השפה, קבע את התצורה של הגדרות חיבור האינטרנט 

ונהל את הגדרות החיסכון בחשמל.

 •  הגדר את החשבון
צור חשבון חדש או היכנס באמצעות חשבון קיים, כגון חשבון 

 "PS4 ראה גם "עבור משתמשי .PlayStation®4 שיצרת בקונסולת
)עמוד 6(.

 •  הורד את התוכן
הורד משחקי ™PS5 ואפליקצוית מדיה שרכשת. אם ברשותך 
.PS5 תוכל להעביר את הנתונים לא קונסולת ,PS4™ קונסולת

 תדע שההגדרה הושלמה כאשר על המסך ויפיע 
 .)PlayStation 5-ברוכים הבאים ל( Welcome to PlayStation 5

 האם ילד ישתמש בקונסולת PS5? ראה גם "בקרות הורים" 
)עמוד 6(.

 כדי לחסוך חשמל בזמן שהקונסולה אינה פועלת, היא מוגדרת 
Low Power Use )שימוש נמוך בחשמל( במצב מנוחה. ראה גם »העברת 

הקונסולה למצב מנוחה« )עמוד 12(.

•  אפשרווית ההגדרה שמוצגות מותאמות לצרכים שלך, בהתבסס על מידע 
כגון סביבת הרשת והחשבון שלאוי התחברת.

 •  תוכל לחזור ולשנות כל אחת מההגדרות על ידי בחירת
Settings )הגדרות(  ממסך הבית.

6  חבר את הבקר הלאחוטי לקונסולה באמצעות כבל 
.)PS(  ולאחר מכן לחץ על הכפתור ,USB

כדי להתאים את הבקר, חבר אותו באמצעות כבל USB ליציאת 
ה-USB בקונסולה. כשתלחץ על הכפתור  )PS(, הבקר ויפעל.

USB כבל

USB Type-A יציאת USB יציאת

)PS(  כפתור

מבט מלפנים
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בקרות הורים

תוכל לנהל הגדרות עבור ילדים שמשתמשים בקונסולת PS5. בקרות 
הורים מאפשרות לקבוע הגבלות על המשחקים שהילדים ויכלו לשחק, 

מתי ולמשך כמה זמן הם ויכלו לשחק, עם מי ויכלו לתקשר ועוד.

( יזדקק לחשבון נפרד משלו. בעת יצירת חשבון  ( וילד ) כל בוגר )
עבור ילד, הוא מקושר אוטומטית לחשבון שלך, ונוצרת משפחה. תוכל 

להגדיר בקרות הורים רק עבור הילדים במשפחתך.

תוכל להשתמש בחשבון קיים, כגון זה שיצרת עבור קונסולת PS4, עבור קונסולת 
.PS5 הגדרות המשפחה ובקרת ההורים ויעברו לא קונסולת .PS5

PS4 עבור משתמשי

PS5 מסוימים בקונסולת PS4 שחק משחקי
תוכל ליהנות ממשחקי PS4 נתמכים* בקונסולת PS5 שלך.

 * חלק מהיכולות הזמינות בקונסולת PS4 עלולות להוית חסרות בעת שימוש 
במשחק בקונסולת PS5. עליך לעדכן לגרסה העדכנית בויתר של תוכנת המערכת. 

נדרש חיבור לאינטרנט.

PS5 לא קונסולת PS4 העברת נתונים מקונסולת
 PS5 וקונסולת PS4 חבר את קונסולת

לאותה רשת כדי להעביר נתונים, כגון נתוני 
משחקים שנשמרו, פרטי משתמש ותוכן 

שהורדת. אם יש לך כונן USB ששימש 
 ,PS4 אותך כהרחבת אחסון עבור קונסולת

תוכל להמשיך להשתמש בו פשוט על ידי 
.PS5 חיבורו לא קונסולת

השתמש באותו חשבון שיצרת 
PS4 בקונסולת

אין צורך ליצור חשבון חדש עבור קונסולת 
PS5. פשוט התחבר באמצעות החשבון 

הקיים שלך, והיסטוריית המשחקים, הפרסים, 
הפרופיל והחלפות כלשהן שעשית עם חברים 

ויעברו לא קונסולת PS5 שלך.
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יצירת חשבון עבור ילד
באפשרותך ליצור חשבון ילד ולהגדיר בקרות הורים בו-זמנית.

לחץ על כפתור  )PS( כדי לפתוח את מרכז הבקרה. בחר את 
האווטאר שלך, ולאחר מכן בחר Switch User )החלף משתמש(. במסך 

בחירת המשתמש, בחר Add User )הוסף משתמש( כדי ליצור חשבון.

בדיקה ושינוי של הגדרות בקרת ההורים
אנו ממליצים שתבדוק את בקרות ההורים של הילד באופן סדיר. 

 באפשרותך לבדוק או לעדכן אותן על ידי בחירת Settings )הגדרות( 
 < Family and Parental Controls )משפחה ובקרות הורים( 

במסך הבית.

סמלי דירוג משחק
 לכל משחק מוקצה סמל דירוג משחק שמסייע לקבוע אם הוא 

מתאים לגיל הילד.

אירופה, אפריקה והודו

18 ומעלה16 ומעלה12 ומעלה7 ומעלה3 ומעלהגיל השחקן

דירוג הגיל הגבוה 
ביותר של משחק

גרמניה

18 ומעלה16 ומעלה12 ומעלה6 ומעלה0 ומעלהגיל השחקן

דירוג הגיל הגבוה 
ביותר של משחק

 

 User's Guide מידע נוסף על תכונות והגדרה של בקרת הורים תוכל למצוא
)מדריך למשתמש( )עמוד 13(.

בקרות הורים
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מה מוצג על המסך

Home screen )מסך הבית(
ממסך הבית תוכל לעבור לשני סוגי תוכן: משחקים או מדיה.

במסך הבית של המשחקים, תמצא את המשחקים שלך, PlayStation™Store ואפליקצוית אחרות שקשורות למשחקים. 
במסך הבית של המדיה, תמצא מוזיקה, וידאו ואפליקצוית אחרות שאינן קשורות למשחקים.

מעבר בין מסכי הבית
שנה את ההגדרות וערוך את הפרופיל.

 מידע נוסף על המשחק או
האפליקציה שבחרת, וחיפוש מידע קשור.

רכזת
 מידע נוסף על המשחק או האפליקציה שבחרת, 

וחיפוש מידע קשור.

בקונסולת PS5, הכפתור  מאשר את הפריטים שנבחרו.• 

 כדי לחזור למסך הבית בזמן שמשחק או אפליקציה פועלים, בחר Home )בית(  ממרכז הבקרה, או לחץ לחיצה • 
ארוכה על הכפתור  )PS( בבקר
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מה מוצג על המסך

מרכז בקרה
לחץ על כפתור  )PS( כדי לפתוח את מרכז הבקרה.

באפשרותך לגשת למגוון תכונות מבלי לעזוב את המשחק או האפליקציה. 

כרטיסים
כרטיסים מציגים תכונות ופעילווית שקשורות למשחקים 

ולאפליקצוית שזמינים, בהתאם למה שאתה עושה 
 באותו רגע. בחר כרטיס כדי לקבל מידע נוסף, או דלג 

לכרטיס הבא.

מרכז בקרה

ובחר  הבית,  למסך  לחזור  כדי  )בית(    Home בחר 

Power )הפעלה(  כדי לכבות את קונסולת PS5. בצע 
פונקצוית בסיסוית אחרות כאן, גם כן.

קבל גישה מהירה לפונקצוית ולהגדרות שבשימוש תכוף 
במהלך המשחק.
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בוא נשחק

לשחק משחק מתקליטור
הכנס את התקליטור.

נתוני המשחק ויעתקו, ותקבל הודעה כשהמשחק יהיה מוכן לפעולה.
בחר את המשחק ממסך הבית של המשחקים.

מבט מלפנים

כפתור  )הוצאה(

מוציא את התקליטור
לחץ על הכפתור  )הוצאה( כדי להוציא את התקליטור.

לשחק משחק דיגיטלי
.   PlayStation Store-תוכל לשחק במשחק שהורדת מ

תקבל הודעה כשהמשחק יסיים לרדת ויהיה מוכן לפעולה.
בחר את המשחק ממסך הבית של המשחקים.

כדי לרכוש ולהוריד משחקים, תצטרך לחבר את הקונסולה לאינטרנט ולהיכנס לחשבון שלך.• 
 PlayStation™Network ו-PlayStation Store כפופים לתנאי שימוש וכן להגבלות מדינה • 

 ושפה. המשתמשים אחראים לעלות שירותי האינטרנט. יחולו עלווית עבור תוכן ו/או 
 שירותים מסוימים.

 המשתמשים צריכים להוית בגיל 7 ומעלה, ומשתמשים מתחת לגיל 18 חייבים לקבל את 
הסכמת ההורים. עשווית לחול מגבלות גיל נוספות. זמינות השירות אינה מובטחת. ייתכן 

שתכונות מקוונות של משחקים מסוימים יבוטלו בהינתן הודעה מוקדמת בזמן סביר - 
.playstation.com/gameservers 

.playstation.com/legal נמצאים בכתובת PSN חלים התנאים המלאים: תנאי השירות של
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שימוש בבקר

טעינת הבקר
 USB מופעלת או במצב מנוחה, השתמש בכבל PS5 כאשר קונסולת

כדי לחבר את הבקר לקונסולה. כאשר הקונסולה נמצאת במצב מנוחה, 
שורת האורות בבקר תהבהב באיטוית בכתום. עם השלמת הטעינה, 

שורת האורות תכבה.

 Settings כדי לטעון את הבקר כאשר הקונסולה נמצאת במצב מנוחה, עבור אל
)הגדרות(  < System )מערכת( < Power Saving )חיסכון בחשמל( < 

 Supply > )תכונות שזמינות במצב מנוחה( Features Available in Rest Mode
Power to USB Ports )אספקת חשמל ליציאות USB(, ובחר אפשרות שונה 

מ-Off )כבוי(.

השתקת המיקרופון
בכל לחיצה על כפתור ההשתקה, המיקרופון עובר בין מצב מושתק 

)כפתור מואר( לבין מצב לא מושתק )כפתור כבוי(.

כפתור השתקה

מיקרופונים

: המיקרופון מושתק מואר 
: המיקרופון לא מושתק כבוי 

:  המיקרופון ופלט הקול   מהבהב 
מושתקיםשימוש במספר בקרים

שימוש במספר בקרים
באפשרותך להשתמש בו-זמנית ב-4 בקרים או פחות. לחץ על כפתור 
 )PS( כדי להקצות מספרים לבקרים. הנורוית של מחווני השחקנים 

מאירות בהתאם. מספרים מוקצים לפי סדר מ-1, ותוכל לדעת מה 
המספר של הבקר שלך לפי מספר הנורוית שמאירות.

שורת אורות

מחוון שחקן

)PS(  כפתור

תצטרך להתאים את הבקר בשימוש הראשון בו )עמוד 5(.• 
 בעת משחק במשחק של PS4, שורת האורות של הבקר מאירה בכחול, אדום, ירוק או כתום, • 

בהתאם לסדר החיבור של הבקרים. דבר זה נפרד ממחוון השחקן.

הפעלת קונסולת PS5 באמצעות בקר
לחץ על כפתור  )PS( בבקר שסיים

.PS5-את ההתאמה כדי להפעיל את קונסולת ה
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כיבוי

 זהירות
נתק את כבל מתח ה-AC משקע החשמל רק כאשר מחוון ההפעלה כבוי. אם 

תנתק אותו כאשר מחוון ההפעלה מאיר קבוע או מהבהב, ייתכן שנתונים יאבדו או 
ייפגעו, ועלול להיגרם נזק לקונסולה.

העברת הקונסולה למצב מנוחה
מצב החיסכון בחשמל של קונסולת ה-PS5 נקרא מצב מנוחה. 

באפשרותך לבצע דברים, כמו לטעון את הבקר דרך יציאת ה-USB של 
הקונסולה, לעדכן אוטומטית את תוכנת המערכת ולהשהות את המשחק 
או האפליקציה בזמן הפסקת חשמל. כדי לגלות אילו הגדרות מצב מנוחה 

אופטימלוית עבורך, עיין User's Guide )מדריך למשתמש( )עמוד 13(.

לתכונות מסוימות, תצטרך לאפשר את ההגדרות שלהן על מנת להשתמש בהן.
עבור אל Settings )הגדרות(  < System )מערכת( < Power Saving )חיסכון 

בחשמל( < Features Available in Rest Mode )תכונות שזמינות במצב מנוחה(.

 Enter Rest הפעלה(  ממרכז הבקרה ולאחר מכן בחר( Power בחר
Mode )היכנס למצב מנוחה(. מחוון ההפעלה מהבהב בלבן, ולאחר מכן 

.)PS(  הופך לכתום. כדי לצאת ממצב מנוחה, לחץ על כפתור

כיבוי מוחלט של הקונסולה
 Turn הפעלה(  במרכז הבקרה ולאחר מכן בחר( Power בחר

Off PS5 )כבה את PS5(. מחוון ההפעלה מהבהב בלבן, ולאחר מכן 
הקונסולה כבה.

מחוון הפעלה

הקונסולה פועלת. לבן

הקונסולה נמצאת במצב מנוחה. כתום

הקונסולה כבויה. כבוי
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מידע נוסף

מדריך בטיחות
למד כיצד להשתמש בבטחה בקונסולת ה-PS5 באמצעות מדריך 

הבטיחות המצורף. מדריך מודפס זה מכיל גם את תנאי אחרוית המוצר 
ומידע לגבי המפרט. הקפד לקרוא אותו לפני השימוש בקונסולה.

User's Guide )מדריך למשתמש(
גלה את כל הדברים שקונסולת PS5 יכולה לעשות. למד כיצד לקבוע 

תצורה של הגדרות ולהשתמש בכל פונקציה.
ממסך הבית של קונסולת PS5, עבור אל Settings )הגדרות(  < 
 User's Guide, Health and Safety, and Other Information
 User's Guide > )מדריך למשתמש, בריאות ובטיחות ומידע אחר(

)מדריך למשתמש(.

אתר תמיכה בלקוחות
כדי לחפש מידע בתמיכה המקוונת, כגון פתרון בעוית מפורט ושלאות 

נפוצות, בקר באתר
.playstation.com/help

“ "PS4" ,"PS5", ו- "PlayStation Shapes Logo" ו הם סימנים מסחריים  ” ,"PlayStation" ," "
.Sony Interactive Entertainment Inc רשומים או סימנים מסחריים של

.Sony Corporation ו-  הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של "SONY"

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®.

המבנה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

המידע על הפונקצוינלוית של המערכת והתמונות המפורסמות במסמך זה עשויים להוית שונים בקונסולה 
שלך, בהתאם לגרסת תוכנת המערכת שבשימוש. כמו כן, האוירים ותמונות המסך שנעשה בהם שימוש 

במדריך זה עשויים להוית שונים מהמוצר בפועל.

המידע הכלול במדריך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.
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