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Kanca

Taban takılıyken

Tabanı konsola takmadan önce 
kancanın, aşağıdaki resimde 
gösterildiği şekildeki konumda 
olduğundan emin olun.

Tabanı, konsolunuzun konumuna göre yeniden 
yapılandırmanız gerekir. Tabanın üst ve alt 
bölümlerini ters yönlere çevirin. Bir “tık” sesi  
duyana kadar döndürmeye devam edin.

Haydi başlayalım

1 Tabanı takın.
İster dikey ister yatay konumda olsun, tabanı her zaman 
konsola takın.
Tabanı takarken konsolunuzu düz bir yüzeye yerleştirin.

Dikey konum için

 Konsolu, arka tarafı yukarı bakacak şekilde  
yerleştirip vida deliği kapağını çıkarın.

 Vida deliği kapağını tabanın altına takın.

 Tabanın altındaki vidayı sökün.

 Tabanı takın ve elinizi kullanarak vidayla sabitleyin. 
Vidayı sıkmak için bir madeni para da kullanabilirsiniz.

1

2

3

4

32
Tabanın alt 
kısmı
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TR2  HDMI kablosunu ve AC güç  
kablosunu bağlayın.
Kutuya dahil olan kabloları kullanın.  
AC güç kablosunu güç kaynağına takmadan önce tüm 
bağlantıları yapın.

Yatay konum için

1  Konsolu, arka tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin. 
Tabanı, konsolun işaretlenmiş alanıyla hizalayın  
ve sıkıca bastırın.

KancaTaban takılıyken

Tabanı konsola takmadan önce 
kancanın, aşağıdaki resimde 
gösterildiği şekildeki konumda 
olduğundan emin olun.

 
HDMI OUT  
bağlantı noktası

HDMI IN  
bağlantı noktası

HDMI™ kablosu

Elektrik kaynağına

AC IN 
bağlantı 
noktası

AC güç kablosu

Arkadan  
görünüm

Haydi başlayalım
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Haydi başlayalım

3  LAN kablosunu bağlayın.
Kablolu internet bağlantısı için LAN kablosu kullanın  
(dahil değildir).
Wi-Fi® kullanacaksanız LAN kablosu bağlamayın  
ve bir sonraki adıma geçin.

4   TV’nizi açın ve girişi HDMI  
seçeneğine ayarlayın.

5    (güç) düğmesine basarak  
PlayStation®5 konsolunuzu açın.
Güç göstergesi mavi renkte yanıp söner, ardından beyaz 
renkte yanar.

Arkadan görünüm

LAN  
bağlantı noktası

Önden görünüm

Güç göstergesi

 (güç) düğmesi

Konsolu açtıktan sonra 60 saniye boyunca herhangi bir 
eylemde bulunmazsanız ekran okuyucu açılır. İstediklerinizi 
gerçekleştirmek için ekrandaki metinlerin ve diğer önemli 
bilgilerin okunmasını dinleyebilirsiniz. 
Ekran okuyucu yalnızca belirli dillerde mevcuttur.
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6   USB kablosunu kullanarak kablosuz 
kontrol cihazını konsolunuza bağlayın, 
ardından  (PS) düğmesine basın.
Kontrol cihazınızı, USB kablosuyla konsolunuzun 
USB bağlantı noktasına bağlayarak eşleştirin. 

 (PS) düğmesine bastığınızda kontrol cihazı açılır.

7 Dilediğiniz gibi kişiselleştirin.
Neredeyse bitti! Ekrandaki talimatları uygulayarak  
şunları yapın:

•  Konsolunuzu kurun
Dilinizi seçin, internet bağlantı ayarlarınızı yapılandırın  
ve güç tasarrufu ayarlarınızı yönetin.

•  Hesabınızı ayarlayın
Yeni bir hesap oluşturun ya da PlayStation®4 konsolunuzda 
oluşturduğunuz hesap gibi mevcut bir hesapla oturum açın. 
Ayrıca bkz. “PS4 kullanıcıları için” (sayfa 6).

• İçeriklerinizi indirin
Satın aldığınız PS5™ oyunlarını ve medya uygulamalarını 
indirin. Bir PS4™ konsolunuz varsa verilerinizi PS5 
konsolunuza aktarabilirsiniz.

Ekranınızda PlayStation 5’e hoş geldiniz yazısını 
gördüğünüzde kurulumun tamamlandığını anlayabilirsiniz.

PS5 konsolunuz çocuklar tarafından kullanılacak mı? Ayrıca 
bkz. “Ebeveyn kontrolleri” (sayfa 6).

USB kablosu

USB Type-A 
bağlantı noktası USB bağlantı noktası

 (PS) düğmesi

Önden görünüm Güç kapalıyken enerji tasarrufu sağlamak için konsolunuz 
dinlenme modunda Düşük Güç Kullanımı moduna ayarlanmıştır. 
Ayrıca bkz. “Konsolunuzu dinlenme moduna alma” (sayfa 12).

Haydi başlayalım

• Gördüğünüz kurulum seçenekleri; ağ ortamınız ve oturum 
açtığınız hesap gibi bilgiler temel alınarak ihtiyaçlarınıza göre 
özel olarak oluşturulmuştur.

• Geri dönebilir ve giriş ekranından Ayarlar  seçeneğini belirleyerek 
istediğiniz ayarı değiştirebilirsiniz.
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Ebeveyn kontrolleri

PS5 konsolunuzu kullanan çocuklarınız için ayarları yönetebilirsiniz. 
Ebeveyn kontrolleri, çocukların oynayabileceği oyunlar, ne zaman 
ve ne kadar süre boyunca oynayabilecekleri, sohbet edip 
edemeyecekleri ve daha fazlası ile ilgili sınırlandırmalar 
belirlemenizi sağlar.

Her bir yetişkinin ( ) ve çocuğun ( ) ayrı hesaplara  
sahip olması gerekir. Bir çocuk hesabı oluşturduğunuzda bu 
hesap otomatik olarak hesabınıza bağlanarak bir aile oluşturulur. 
Yalnızca kendi ailenizdeki çocuklara ebeveyn kontrolleri 
ayarlayabilirsiniz.

PS4 konsolunda oluşturduğunuz bir hesap gibi mevcut bir hesabı,  
PS5 konsolunuzda kullanabilirsiniz. Aile ve ebeveyn kontrolü ayarlarınız, 
PS5 konsolunuza taşınacaktır.

PS4 kullanıcıları için

PS5 konsolunuzda PS4 oyunları oynayın
PS5 konsolunuzda, desteklenen PS4 oyunlarının*  
keyfini çıkarın.

* Bazı PS4 konsolu işlevleri, PS5 konsolunda oynarken mevcut olmayabilir. 
En yeni sistem yazılımı sürümüne güncellemeniz gerekir. İnternet 
bağlantısı gerekir.

PS4 konsoldan PS5 konsolunuza veri aktarın
PS4 konsolunuzu ve PS5 konsolunuzu 
aynı ağa bağlayarak oyun kayıt 
verileri, kullanıcı bilgileri ve indirilen 
içerikler gibi verileri aktarabilirsiniz. 
PS4 konsolunuz için USB genişletilmiş 
depolama alanı olarak kullandığınız 
bir USB sürücünüz varsa bunu, 
PS5 konsolunuza bağlayarak 
kullanmaya devam edebilirsiniz.

PS4 konsolunda  
oluşturduğunuz  
hesabı kullanın
PS5 konsolunuz için yeni bir  
hesap oluşturmanıza gerek  
yoktur. Mevcut hesabınızla  
oturum açtığınızda oyun  
geçmişiniz, kupalarınız, profiliniz  
ve arkadaşlarınızla yaptığınız tüm oyun 
takasları PS5 konsolunuza aktarılacaktır.
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TRBir çocuk için hesap oluşturun
Çocuk hesabı oluşturduğunuz anda ebeveyn kontrolleri 
de ayarlayabilirsiniz. Kontrol merkezini açmak için  (PS) 
düğmesine basın. Profil resminizi seçin, ardından Kullanıcı 
Değiştir’i seçin. Bir hesap oluşturmak için kullanıcı seçimi 
ekranından Kullanıcı Ekle’yi seçin.

Ebeveyn kontrolü ayarlarınızı gözden geçirip değiştirin
Çocuğunuzun ebeveyn kontrolü ayarlarını düzenli olarak kontrol 
etmenizi öneririz. Giriş ekranından Ayarlar  >  
Aile ve Ebeveyn Kontrolleri öğesini seçerek bunları gözden 
geçirebilir ya da güncelleyebilirsiniz.

Oyun derecelendirme simgeleri
Her oyunda, çocuğunuzun yaşı için uygun olup olmadığını 
belirlemenize yardımcı olan bir oyun derecelendirme  
simgesi bulunur.

Avrupa, Afrika ve Hindistan

Oyuncunun Yaşı
3 yaş  

ve üzeri
7 yaş  

ve üzeri
12 yaş  

ve üzeri
16 yaş  

ve üzeri
18 yaş  

ve üzeri

Oyun Yaş 
Derecelendirmesi

Almanya

Oyuncunun Yaşı
0 yaş 

ve üzeri
6 yaş  

ve üzeri
12 yaş  

ve üzeri
16 yaş  

ve üzeri
18 yaş  

ve üzeri

Oyun Yaş 
Derecelendirmesi

Kullanım Kılavuzu’ndan (sayfa 13) ebeveyn kontrolü özellikleri  
ve kurulumuna dair daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ebeveyn kontrolleri
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Ekranda olanlar

Giriş ekranı
Giriş ekranından, oyunlar veya medya olmak üzere iki içerik türüne gidebilirsiniz.  
Oyun ana ekranında oyunlarınızı, PlayStation™Store’u ve oyunlarla ilgili diğer uygulamaları bulabilirsiniz.  
Medya ana ekranında müzik, video ve oyunlarla ilgili olmayan diğer uygulamaları bulabilirsiniz.

Giriş ekranları arasında geçiş yapın
Oyunlar ve medya arasında geçiş yapın.

Arayın, ayarlarınızı değiştirin ve profilinizi 
düzenleyin.

Merkez
Seçtiğiniz oyun veya uygulama hakkında daha 
fazla şey öğrenip ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

• PS5 konsolunuzda  düğmesi, seçili öğeleri onaylar.

• Oyununuz veya uygulamanız çalışırken giriş ekranına dönmek için kontrol 
merkezinden Ana Ekran  öğesini seçebilir ya da kontrol cihazınızdaki  

 (PS) düğmesini basılı tutabilirsiniz.
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Ekranda olanlar

Kontrol merkezi
Kontrol merkezini açmak için  (PS) düğmesine basın.
Oyununuzdan veya uygulamanızdan çıkmadan çeşitli özelliklere erişebilirsiniz.

Kartlar
Kartlar, o andaki eyleminize göre  
oyunlarınız ve uygulamalarınızla ilgili  
özellikleri ya da etkinlikleri gösterir.  
Daha fazla bilgi edinmek için bir kart  
seçin ya da bir sonraki karta geçin.

Kontroller
Giriş ekranınıza dönmek için Ana Ekran  öğesini 
seçin ve PS5 konsolunuzu kapatmak için Güç  
öğesini seçin. Buradan diğer temel işlevleri  
de yerine getirebilirsiniz. 

Oyun sırasında en çok kullandığınız  
işlevlere ve ayarlara hızlıca erişin.
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Haydi oynayalım

PlayStation Store  üzerinden oyun indirip oynayabilirsiniz.
Oyununuz indirilip oynanmaya hazır olduğunda bir  
bildirim alacaksınız.
Oyun ana ekranınızdan oyunu seçin.

• Oyun satın alıp indirmek için konsolunuzu internete bağlamanız  
ve hesabınızda oturum açmanız gerekir.

• PlayStation™Network ve PlayStation Store; kullanım şartları  
ve yaş ile dil kısıtlamalarına tabidir. İnternet hizmeti ücretlerinden 
kullanıcılar sorumludur. Bazı içerik ve/veya hizmetler ücretlidir. 
Kullanıcılar en az 7 yaşında olmalıdır ve 18 yaşından küçük 
kullanıcılar ebeveynlerinden onay almalıdır. Ek yaş sınırlamaları 
geçerli olabilir. Hizmetin kullanılabilirliği garanti edilmez.  
Bazı oyunların çevrimiçi özellikleri önceden haber verilerek 
kaldırılabilir: playstation.com/gameservers. Tüm koşullar  
geçerlidir: PSN Hizmet Koşullarını playstation.com/legal  
adresinde bulabilirsiniz.

Kontrol cihazınızı kullanma

Kontrol cihazınızı şarj etme
PS5 konsolunuz açıkken veya dinlenme modundayken USB 
kablosuyla kontrol cihazınızı konsola bağlayın. Konsolunuz 
dinlenme modundayken kontrol cihazınızın üzerindeki ışıklı 
çubuk yavaş yavaş turuncu renkte yanıp söner. Şarj etme işlemi 
tamamlandıktan sonra ışıklı çubuk söner.

Konsolunuz dinlenme modundayken Ayarlar  > Sistem >  
Güç Tasarrufu > Dinlenme Modunda Kullanılabilen Özellikler >  
USB Bağlantı Noktalarına Güç Sağla, bölümüne gidin ve Kapalı 
dışında bir seçenek belirleyin.

Mikrofonunuzu sessize alın
Sessize alma düğmesine her bastığınızda mikrofonunuz kapalı 
(düğme yanar) ve açık (düğme sönük) arasında değişir.

Mikrofonunuzu sessize almak ve kontrol cihazı ile TV’nizdeki 
hoparlörlerden gelen ses çıkışını kapatmak için sessize alma 
düğmesini basılı tutun. İlk durumuna döndürmek için sessize 
alma düğmesine tekrar basın.

Sessize alma düğmesi

Mikrofonlar

Yanıyor :  Mikrofon kapalı
Sönük :  Mikrofon açık
Yanıp sönüyor :  Mikrofon ve ses  

çıkışı kapalı
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TRBirden fazla kontrol cihazı kullanma
Bir seferde en fazla 4 kontrol cihazı kullanabilirsiniz.  
Kontrol cihazınıza numara atamak için  (PS) düğmesine basın. 
Oyuncu göstergesi ışıkları buna göre yanar. Numaralar 1’den 
itibaren sırayla atanır; böylece yanan ışık miktarına  
göre kontrol cihazınızın numarasını tespit edebilirsiniz.

Işıklı çubuk

Oyuncu göstergesi

 (PS) düğmesi

• İlk kez kullanmadan önce kontrol cihazınızı eşleştirmeniz gerekir 
(sayfa 5).

• Bir PS4 oyunu oynarken, kontrol cihazınızın ışıklı çubuğu, bağlı olan 
kontrol cihazı sırasına göre mavi, kırmızı, yeşil veya pembe renkte 
yanar. Bu, oyuncu göstergesinden ayrıdır.

Kontrol cihazıyla PS5 konsolunuzu açma
PS5 konsolunuzu açmak için eşleştirme işlemi tamamlanmış  
bir kontrol cihazından  (PS) düğmesine basın.

Kontrol cihazınızı kullanma
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Kapatma

 Dikkat
AC güç kablosunu yalnızca güç göstergesi kapalı olduğunda 
elektrik kaynağından çıkarın. Güç kablosunu güç göstergesi sabit 
yanarken veya yanıp sönerken çıkarırsanız veri kaybı veya bozulması 
gerçekleşebilir ve konsolunuza zarar verebilirsiniz.

Konsolunuzu dinlenme moduna alma
PS5 konsolunuzun güç tasarrufu moduna dinlenme modu 
adı verilir. Konsolunuzun USB bağlantı noktaları üzerinden 
kontrol cihazınızı şarj etme, sistem yazılımınızı otomatik olarak 
güncelleme ve konsolunuza güç verilmiyorken oyunlarınızı veya 
uygulamalarınızı askıya almak gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz. 
Hangi dinlenme modu ayarlarının size uygun olduğunu 
öğrenmek için Kullanım Kılavuzuna başvurun (sayfa 13).

Bazı özellikleri kullanabilmek için ayarlarını etkinleştirmeniz 
gerekir. Ayarlar  > Sistem > Güç Tasarrufu > Dinlenme Modunda 
Kullanılabilen Özellikler bölümüne gidin.

Kontrol merkezinden Güç  öğesini seçin ve ardından Dinlenme 
Moduna Gir öğesini seçin. Güç göstergesi beyaz renkte yanıp 
söner, ardından turuncuya döner. Dinlenme modundan çıkmak 
için  (PS) düğmesine basın.

Konsolunuzu tamamen kapatma
Kontrol merkezinden Güç  öğesini seçin ve ardından PS5 
Sistemini Kapat öğesini seçin. Güç göstergesi beyaz renkte 
yanıp söner, ardından konsol kapanır.

Güç göstergesi
Beyaz Konsol açık.

Turuncu Konsol dinlenme modunda.

Kapalı Konsol kapalı.
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Daha fazla bilgi

Güvenlik Kılavuzu
Birlikte verilen Güvenlik Kılavuzunu kullanarak PS5 konsolunuzu 
güvenli bir şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenin. Bu basılı kılavuz 
aynı zamanda ürün garantisi şartları ve teknik özelliklere dair 
bilgiler de içerir. Konsolunuzu kullanmadan önce bu kılavuzu 
mutlaka okuyun.

Kullanım Kılavuzu
PS5 konsolunuzun tüm yapabildiklerini öğrenin. Ayarları nasıl 
yapılandıracağınızı ve her işlevi nasıl kullanacağınızı öğrenin.
PS5 konsolunuzun giriş ekranından Ayarlar  >  
Kullanım Kılavuzu, Sağlık ve Güvenlik ve Diğer Bilgiler > 
Kullanım Kılavuzu bölümüne gidin.

Müşteri Desteği Web Sitesi
Şu adresi ziyaret ederek adım adım sorun giderme ve sık sorulan 
sorular gibi çevrimiçi destek bilgileri bulabilirsiniz: 
playstation.com/help.

“ ”, “PlayStation”, “ ”, “PS5”, “PS4” ve “PlayStation Shapes Logo”  
Sony Interactive Entertainment Inc. ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
“SONY” ve “ ” Sony Group Corporation’ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

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®.

Tasarımda ve teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

Bu belgede yayınlanan sistem işlevselliğiyle ilgili bilgiler ve resimler, kullanılan sistem 
yazılımı sürümüne bağlı olarak konsolunuzdakilerden farklı olabilir. Ayrıca, bu kılavuzda 
kullanılan çizimler ve ekran resimleri asıl üründen farklı olabilir.

Bu kılavuzda bulunan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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