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Konks

Kinnitatud alus

Veenduge, kas konks on samasuguses 
asendis, nagu on alltoodud joonisel, 
enne aluse kinnitamist konsooli külge.

Peate aluse asetama teie konsooliga sobivasse 
asendisse. Keerake aluse ülemist ja alumist osa 
vastassuundades. Jätkake keeramist, kuni  
kuulete klõpsu.

Alustamine

1 Aluse kinnitamine.
Kinnitage alus alati konsooli külge kas vertikaalses  
või horisontaalses asendis.
Asetage konsool siledale pinnale ja seejärel  
kinnitage alus.

Vertikaalne asend

 Asetage konsool selliselt, et tagaosa jääb suunaga 
üles, ja eemaldage kruviaugult kate.

 Asetage kruviaugu kate aluse alumisele küljele.

 Eemaldage kruvi aluse alumiselt küljelt.

 Kinnitage alus kruviga. Kasutage münti või muud 
sarnase kujuga eset kruvi keeramiseks.
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Aluse alumine 
külg
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ET2  Ühendage HDMI-kaabel  
ja vahelduvvoolujuhe.
Kasutage komplektis sisalduvaid kaableid.
Ühendage kõik kaablid enne, kui panete 
vahelduvvoolujuhtme toiteallikasse.

Horisontaalne asend

1  Asetage konsool selliselt, et tagaosa jääb suunaga 
üles. Joondage alus konsoolil märgitud alaga  
ja suruge alust tugevalt.

KonksKinnitatud alus

Veenduge, kas konks on samasuguses 
asendis, nagu on alltoodud joonisel,  
enne aluse kinnitamist konsooli külge.

HDMI OUT-port HDMI IN-port

HDMI™-kaabel

Toitevõrku  
ühendamine

Vahelduvvoolujuhtme 
sisendühendus

Vahelduvvoolujuhe

Tagavaade

Alustamine
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Alustamine

3  Ühendage LAN-kaabel.
Juhtmega internetiühenduseks kasutage LAN-kaablit 
(pole komplektis).
Kui kasutate Wi-Fi®t, siis ärge ühendage LAN-kaablit  
ja jätke järgmine samm vahele.

4   Lülitage teler sisse ja määrake  
sisendiks HDMI.

5   Lülitage konsool PlayStation®5 sisse, 
vajutades nuppu  (toide).

Toite märgutuli vilgub siniselt ja muutub valgeks.

Tagavaade

LAN-port

Esivaade

Toite märgutuli

Nupp  (toide)

Kui jätate konsooli passiivseks 60 sekundiks pärast sisselülitust, 
lülitub ekraaniluger sisse. Võite kuulata teksti ekraanil ja muud 
teavet etteloetuna lihtsamaks kasutamiseks. 
Ekraaniluger pole saadaval kõigis keeltes.
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6   Ühendage juhtmeta pult oma 
konsooliga, kasutades USB-kaablit,  
ja vajutage nuppu  (PS).
Puldi paaristamiseks ühendage see USB-kaabliga  
USB-pordi külge teie konsoolil. Kui vajutate nuppu  

 (PS), lülitub pult sisse.

7 Tee seda ise.
Olete peaaegu valmis! Järgige juhiseid ekraanil
• Konsooli seadistamiseks

Valige keel, seadistage internetiühenduse sätted  
ja valige oma energiasäästmise sätteid.

• Konto seadistamine
Looge uus konto või logige sisse olemasolevalt kontolt, 
nt konsoolile PlayStation®4 loodud kontolt. Vt ka jaotist 
„PS4 kasutajatele“ (lk 6).

• Oma sisu allalaadimine
Laadige alla ostetud PS5™-e mängud ja 
meediarakendused. Kui teil on konsool PS4™,  
saate andmed ülekanda konsooli PS5.

Seadistamine on lõppenud, kui näete ekraanil teadet 
Welcome to PlayStation 5 (Tere tulemast konsooli 
PlayStation 5). 

Kas laps hakkab kasutama konsooli PS5? Vt ka jaotist 
„Vanemlik kontroll“ (lk 6).

• Seadistamisvalikud, mida näete, on teie vajadustele kohandatud 
teabe alusel, mis pärineb näiteks teie võrgukeskkonnast ja 
sisselogitud kontolt.

• Võite tagasi liikuda ja muuta oma sätteid, valides avalehel Settings 
(Sätted) .

USB-kaabel

USB Type-A port USB-port

Nupp  (PS) 

Esivaade
Toite säästmiseks toite väiksema kasutuse ajal on konsool 
seatud puhkerežiimi Low Power Use (Väiksem toitetarve).  
Vt jaotist „Konsooli puhkerežiim“ (lk 12).

Alustamine
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Vanemlik kontroll

Võite hallata konsooli PS5 kasutava lapse sätteid. Vanemlik 
kontroll võimaldab teil seada piiranguid mängudele, mida 
laps mängib, millal ja kui kaua ta mängib, kellega suhtleb  
ja muud.

Igal täiskasvanul ( ) ja lapsel ( ) on vaja oma kontot.  
Kui loote lapsele konto, siis seotakse see automaatselt teie 
kontoga, luues perekonna. Saate määrata vanemliku kontrolli 
piiranguid ainult oma perekonna lastele.

Saate kasutada juba konsoolil PS4 loodud kontot edasi konsoolil PS5. 
Teie perekondlikud ja vanemliku kontrolli sättet kantakse üle  
konsoolile PS5.

PS4 kasutajad

Mängige mõnda PS4-mängu konsoolil PS5
Nautige toetatud PS4-mänge* konsoolil PS5.
* Mõned PS4 funktsioonid võivad konsoolil PS5 mängides puudu  
olla. Peate uuendama uusimale süsteemitarkvara versioonile.  
Vajalik on internetiühendus.

Kandke andmed konsoolilt PS4 üle 
konsoolile PS5
Ühendage konsoolid PS4 ja PS5 
samasse võrku, et üle kanda sellised 
andmed nagu salvestatud mängud, 
kasutajateave ja allalaaditud sisu. 
Kui teil on USB-ketas, mida olete 
kasutanud välise salvestusruumina 
konsooli PS4 jaoks, siis saate selle 
kasutamist jätkata, ühendades selle 
konsooliga PS5.

Kasutage sama kontot, 
mille olete konsoolil  
PS4 loonud
Konsoolil PS5 pole vaja uut kontot 
luua. Logige sisse olemasolevale 
kontole ja teie mänguajalugu, 
trofeed, profiil ja kogu suhtlus 
sõpradega kantakse  
üle konsoolile PS5.
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ETLapsele konto loomine
Saate luua lapsekonto ja kohe määrata vanemliku  
kontrolli sätted.
Vajutage nuppu  (PS) et avada kontrollikeskus. Valige 
endale avatar, seejärel valige Switch User (Vaheta kasutajat). 
Kasutajavaliku ekraanil valige Add User (Lisa kasutaja) et  
luua konto.

Vaadake vanemliku kontrolli sätted üle ja muutke
Soovitame lapsele määratud vanemliku kontrolli sätteid 
regulaarselt vaadata. Võite neid vaadata ja uuendada, 
kui valite avalehel käsu Settings (Sätted)  > Family and 
Parental Controls (Perekondlik ja vanemlik kontroll).

Mänguhinnangu ikoonid
Iga mänguga on kaasas mänguhinnangu ikoon,  
mille põhjal saab otsustada, kas mäng on lasele eakohane.

Euroopa, Aafrika ja India

Mängija vanus
3 ja 

vanem
7 ja 

vanem
12 ja 

vanem
16 ja 

vanem
18 ja 

vanem

Mängu 
vanusepiirang

Saksamaa

Mängija vanus
0 ja 

vanem
6 ja 

vanem
12 ja 

vanem
16 ja 

vanem
18 ja 

vanem

Mängu 
vanusepiirang

Lisateavet vanemliku kontrolli funktsioonide ja seadistuse kohta  
vt kasutusjuhendist (lk 13).

Vanemlik kontroll
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Mis on ekraanil?

Avaleht
Avalehel saate avada kahte tüüpi sisu: mängud ja meedia.
Mängu avalehel leiate oma mängud, PlayStation™Store’i ja teised mänguga seotud rakendused. 
Meedia avalehelt leiate muusika, videod ja muud mängudega mitteseotud rakendused.

Avalehtede vahetamine
Mängude ja meedia vahetamine.

Oma sätete muutmine ja profiili redigeerimine.

Keskus
Lisateave valitud mängu ja rakenduse kohta  
ja soetud teabe otsimine.

• Konsoolil PS5 kinnitatakse nupuga  valitud üksused.

• Avalehele naasmiseks, kui mäng või rakendus töötab, valige kontrollikeskuses  
Home (Avaleht)  või vajutage ja hoidke puldil nuppu  (PS).
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Mis on ekraanil?

Kontrollikeskus
Kontrollikeskuse avamiseks vajutage nuppu  (PS).
Saate kasutada erinevaid funktsioone ilma mängust või rakendusest lahkumata. 

Kaardid
Kaardid näitavad teie mängude ja 
rakendustega seotud funktsioone ning 
toiminguid, mis on saadaval antud hetkel 
olenevalt sellest, milline tegevus on teil pooleli. 
Valige kaart lisateabe saamiseks või liikuge 
järgmisele kaardile.

Juhtnupud
Valige Home (Avaleht) , et naasta avalehele 
ja Power (Toide) , et konsool PS5 välja 
lülitada. Kasutage siin ka teisi põhifunktsioone.

Hankige kiirjuurdepääs funktsioonidele ja 
sätete, mida mängides kõige enam kasutate.



10

Mängime

Mängu mängimine plaadilt
Sisestage plaat. 
Algab mänguandmete kopeerimine ja teid teavitatakse,  
kui mängimisega saab alustada.
Valige mäng mängude avalehelt.

Esivaade

Nupp  (väljutamine)

Plaadi väljutamine
Vajutage nuppu  (väljutamine) plaadi väljutamiseks.

Digimängu mängimine
Saate mängida mängu, mis on alla laaditud 
PlayStation Store‘ist .
Teid teavitatakse, kui mängu allalaadimine on lõppenud  
ja mängimisega saab alustada.
Valige mäng mängude avalehelt.

• Mängu ostmiseks ja allalaadimiseks tuleb teie konsool ühendada 
internetiga ja oma kontole sisse logida.

• PlayStation™Networkis ja PlayStation Store’is kehtivad 
kasutustingimused ning riigi- ja keelepiirangud. Kasutajale 
rakendub interneti teenustasu. Teatav(ad) sisu ja/või teenused  
on tasulised. 
Kasutaja peab olema vähemalt 7-aastane või vanem ja alla 18- 
aastane kasutaja vajab vanema nõusolekut. Rakenduda võivad 
täiendavad vanusepiirangud. Teenuse saadavus pole  
garanteeritud. Konkreetsete mängude veebifunktsioonid võidakse 
eemaldada pärast mõistliku pikkusega etteteatamist -  
playstation.com/gameservers. Rakenduvad täistingimused:  
PSN-i teenustingimused aadressil playstation.com/legal.
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Puldi kasutamine

Puldi laadimine
Ühendage sisselülitatud või puhkerežiimis konsool  
PS5 USB-kaabli abil puldiga. Kui konsool on puhkerežiimis, 
vilgub puldi valgusriba aeglaslt oranžina. Kui laadimine  
on lõppenud, lülitub valgusriba välja.

Puldi laadimiseks puhkerežiimis konsooliga avage Settings (Sätted) 
 > System (Süsteem) > Power Saving (Energiasääst) > Features 

Available in Rest Mode (Puhkerežiimis saadaval funktsioonid) > 
Supply Power to USB Ports (USB-portide toide) ja valige mõni muu 
valik peale valiku Off (Väljas).

Mikrofoni vaigistamine
Alati kui vajutate vaigistusnuppu, vahetab teie mikrofon 
olekuid Vaigistamata (valgustatud nupp) ja Vaigistatud  
(välja lülitatud nupp).

Vajutage ja hoidke vaigistusnuppu mikrofoni vaigistamiseks 
ja heliväljundi väljalülitamiseks teie puldi ja teleri kõlarites. 
Vajutage vaigistusnuppu uuesti, et taastada algolek.

Vaigistusnupp

Mikrofonid

Valgustatud :  mikrofon on vaigistatud
Väljas : mikrofon on vaigistamata
Vilkuv :  mikrofon ja heliväljund on 

vaigistatud

Mitme puldi kasutamine
Korraga saab kasutada kuni nelja pulti. Vajutage nuppu  

 (PS), et määrata puldile järjekorranumber. Mängija 
märgutuli valgustub järjekorrakoha näitamiseks. Numbrid 
määratakse alates 1-st ja saate kindlaks teha oma puldi 
numbri märgutulede arvu järgi, mis lülituvad sisse.

Valgusriba

Mängija märgutuli

Nupp  (PS) 

• Peate puldi paaristama, kui kasutate seda esimest korda (lk 5).

• Kui mängite PS4 mängu, valgustub teie puldi valgusriba sinise, 
punase, rohelise või roosana olenevalt puldi ühendamise 
järjekorrast. See valgusriba on eraldi mängija märgutulest.

Lülitage konsool PS5 puldiga sisse
Vajutage nuppu  (PS) puldil, mille paaristamine  
on lõpetatud, et konsool PS5 sisse lülitada.
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Väljalülitus

 Ettevaatust
Eemaldage vahelduvvoolujuhe elektrivooluallikast ainult siis, kui 
toite märgutuli on kustunud. Kui eemaldate juhtme toite märgutule 
põlemise või vilkumise ajal, võivad andmed kaduma minna või saada 
rikutud ja konsool võib saada kahjustada.

Konsooli puhkerežiim
Konsooli PS5 energiasäästurežiimi nimetatakse 
puhkerežiimiks. Saate laadida pulti konsooli USB-portidest, 
automaatselt uuendada süsteemitarkvara ja hoida mängu 
või rakendust peatatuna madalama toitekasutuse ajal jne. 
Optimaalsed puhkerežiimi sätteid vt kasutusjuhendist (lk 13).

Mõnede funktsioonide puhul peate kasutamiseks lubama nende 
sätted. Avage Settings (Sätted)  > System (Süsteem) > Power 
Saving (Energiasääst) > Features Available (Puhkerežiimis saadaval 
funktsioonid) in Rest Mode.

Valige kontrollikeskuses valikud Power (Toide)  ja Enter 
Rest Mode (Puhkerežiimi sisenemine). Toite märgutuli vilgub 
valgena ja muutub oranžiks, puhkerežiimist väljumiseks 
vajutage nuppu  (PS).

Konsooli täielik väljalülitus
Valige kontrollikeskuses valikud Power (Toide)  ja Turn Off 
PS5 (PS5 väljalülitus). Toite märgutuli vilgub valgena  
ja seejärel lülitub konsool välja.

Toite märgutuli

Valge Konsool on sisse lülitatud.

Oranž Konsool on puhkerežiimis.

Väljas Konsool on välja lülitatud.
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Lisateave

Ohutusjuhend
Tutvuge ohutusjuhendis konsooli PS5 ohutu kasutamisega. 
Trükitud kasutusjuhend sisaldab ka toote garantiitingimusi 
ja spetsifikatsioonide teavet. Lugege seda kindlasti enne 
konsooli kasutamist.

Kasutusjuhend
Kirjeldab kõiki konsooli PS5 funktsioone ja võimalusi. Selgitab 
sätete konfigureerimist ja kõigi funktsioonide kasutamist. 
Konsooli PS5 avalehel valige Settings (Sätted)  >  
User’s Guide, Health and Safety, and Other Information 
(Kasutusjuhend, tervishoid ja ohtutus ning muu teave) > 
User’s Guide (Kasutusjuhend).

Klienditoe veebileht
Tugiteave, näiteks rikkeotsingu tegemise etapid ja vastused 
korduma kippuvatele küsimustele, on saadaval veebilehel 
playstation.com/help.

“ ”, “PlayStation”, “ ”, “PS5”, “PS4” ja “PlayStation Shapes Logo” on ettevõtte  
Sony Interactive Entertainment Inc. registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.
“SONY” ja “ ” on ettevõtte Sony Corporation registreeritud kaubamärgid  
või kaubamärgid.

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®.

Disaini, konstruktsiooni ja spetsifikatsioone võidakse ilma ette teatamata muuta.

Süsteemi funktsionaalsuse teave ja avaldatud pildid selles dokumendis võivad erineda teie 
konsooli omadest olenevalt kasutatavast süsteemitarkvara versioonist. Samuti võivad selles 
juhendis esitatud kujutised ja ekraanikujutised erineda tegelikust tootest.

Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse ette teatamata muuta.
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