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Haak

Met de standaard bevestigd

Zorg ervoor dat de haak zich  
in de hieronder afgebeelde positie  
bevindt voordat u de standaard aan  
de console bevestigt.

U moet de standaard opnieuw configureren voor 
de positie van uw console. Draai het boven- en 
ondergedeelte van de standaard in tegengestelde 
richting. Blijf draaien tot u een ‘klik’ hoort.

Laten we beginnen

1 Bevestig de standaard.
Bevestig de standaard altijd aan de console, ongeacht  
of dit verticaal of horizontaal staat.
Plaats uw console op een vlakke ondergrond wanneer  
u de standaard bevestigt.

Voor de verticale positie

 Plaats de console met de achterzijde naar boven gericht 
en verwijder vervolgens de dop uit het schroefgat.

 Bevestig de dop van het schroefgat aan de onderzijde 
van de standaard.

 Verwijder de schroef uit de onderzijde van de standaard.

 Bevestig de standaard en zet deze vast met  
de schroef. Draai de schroef vast met een munt  
of een vergelijkbaar voorwerp.
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Laten we beginnen

NL2  Sluit de HDMI-kabel en het netsnoer aan.
Gebruik de meegeleverde kabels.
Sluit alles aan voordat u het netsnoer in een  
stopcontact steekt

Voor de horizontale positie

1  Plaats de console met de achterzijde naar boven 
gericht. Lijn de standaard uit met het gemarkeerde 
gebied op de console en druk de standaard  
stevig vast.

Haak
Met de standaard bevestigd

Zorg ervoor dat de haak zich in de 
hieronder afgebeelde positie bevindt 
voordat u de standaard aan  
de console bevestigt.

HDMI OUT- 
aansluiting

HDMI IN-
aansluiting

HDMI™-kabel

Op een stopcontact

AC IN-
aansluiting

Netsnoer

Achteraanzicht
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Laten we beginnen

3  Sluit de netwerkkabel aan.
Gebruik voor een bekabelde verbinding met internet een 
netwerkkabel (niet meegeleverd).
Als u Wi-Fi® gaat gebruiken, sluit dan geen netwerkkabel 
aan en ga verder met de volgende stap.

4   Schakel uw tv in en stel de ingang  
in op HDMI.

5   Schakel uw PlayStation®5-console  
in door op de  (activerings)-toets  
te drukken.
De activeringsindicator knippert blauw en wordt 
vervolgens wit.

Achteraanzicht

LAN-aansluiting

Vooraanzicht

Activeringsindicator

 (activerings)-toets

Als u na het inschakelen de console 60 seconden inactief laat, 
wordt de schermlezer ingeschakeld. U kunt de tekst op het 
scherm en andere belangrijke informatie hardop laten  
voorlezen om u te helpen met wat u wilt doen.
Schermlezer is uitsluitend beschikbaar in bepaalde talen.
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Laten we beginnen

NL6   Sluit uw draadloze controller  
op uw console aan met behulp van  
de USB-kabel en druk vervolgens  
op de  (PS)-toets.
Als u uw controller wilt koppelen, sluit u deze met  
een USB kabel aan op de USB-aansluiting op  
uw console. Wanneer u op de  (PS)-toets drukt,  
wordt de controller ingeschakeld.

7 Maak ‘m uniek.
U bent bijna klaar! Volg de aanwijzingen op het scherm

• Uw console instellen
Selecteer uw taal, configureer uw instellingen  
voor de internetverbinding en beheer  
uw energiebesparingsinstellingen.

•  Uw account instellen
Maak een nieuw account of meld u aan met een 
bestaand account, bijvoorbeeld een account dat u hebt 
gemaakt op een PlayStation®4-console. Zie ook “Voor 
PS4-gebruikers” (pagina 6).

• Uw content downloaden
Gekochte PS5™-games en media-apps downloaden. 
Als u een PS4™-console hebt, kunt u de gegevens 
overbrengen naar uw PS5-console.

U weet dat de installatie is voltooid wanneer Welkom bij 
PlayStation 5 op uw scherm wordt weergegeven. 

Gaat een kind gebruikmaken van uw PS5-console?  
Zie ook “Ouderlijk toezicht” (pagina 6).

• De installatieopties die u ziet, zijn afgestemd op uw behoeften, 
op basis van informatie zoals uw netwerkomgeving en het 
account waarmee u bent aangemeld.

• U kunt teruggaan en uw instellingen wijzigen door Instellingen  
te selecteren in het beginscherm.

USB-kabel

USB Type-A  
-aansluiting

USB- 
aansluiting

 (PS)-toets

Vooraanzicht

Als u energie wilt besparen terwijl het apparaat is uitgeschakeld, 
stelt u de console in op Laag stroomverbruik in de rustmodus. 
Zie ook “Uw console in de rustmodus zetten” (pagina 12).
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Ouderlijk toezicht

U kunt instellingen beheren voor kinderen die uw PS5-
console gebruiken. Met ouderlijk toezicht kunt u beperkingen 
instellen voor de spellen die kinderen kunnen spelen, 
wanneer en hoe lang ze spelen, met wie ze communiceren 
en meer.

Elke volwassene ( ) en elk kind ( ) hebben hun eigen 
afzonderlijke accounts nodig. Wanneer u een account voor 
een kind maakt, wordt dit automatisch aan uw account 
gekoppeld, waardoor een familie wordt gemaakt. U kunt 
ouderlijk toezicht alleen instellen voor kinderen in uw gezin.

U kunt een bestaand account, bijvoorbeeld een account dat u hebt 
gemaakt op een PS4-console, gebruiken voor uw PS5-console.  
Uw instellingen voor familie en ouderlijk toezicht worden overgedragen 
naar uw PS5-console.

Voor PS4-gebruikers

Bepaalde PS4-games spelen  
op uw PS5-console
Speel ondersteunde PS4-games* op je PS5-console.
* Sommige functies die beschikbaar zijn op de PS4-console zijn  
mogelijk niet beschikbaar wanneer de games worden gespeeld  
op de PS5-console. Je moet de systeemsoftware bijwerken naar  
de nieuwste versie. Internetverbinding vereist.

Gegevens overdragen van een PS4-console 
naar uw PS5-console
Verbind je PS4-console en je PS5-
console met hetzelfde netwerk 
om gegevens over te dragen, 
zoals opgeslagen gamegegevens, 
gebruikersinformatie en 
gedownloade content.
Als je een USB-station hebt gebruikt 
als uitgebreide opslag voor je PS4-
console, kun je dit station blijven gebruiken door het aan te 
sluiten op je PS5-console.

Gebruik hetzelfde account dat u hebt 
gemaakt op een PS4-console
U hoeft geen nieuw account te maken 
voor uw PS5-console. Meld u aan 
met uw bestaande account en uw 
gamegeschiedenis, trofeeën, profiel 
en alle uitwisselingen met vrienden 
worden overgebracht naar uw 
PS5-console.
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NLEen account voor een kind maken
U kunt een kinderaccount maken en meteen het ouderlijk 
toezicht instellen.
Druk op de  (PS)-toets om het controlecentrum te openen. 
Selecteer uw avatar en selecteer Overschakelen naar andere 
gebruiker. Selecteer in het scherm voor gebruikersselectie 
Gebruiker toevoegen om een account te maken.

Instellingen voor ouderlijk toezicht controleren  
en wijzigen
We raden u aan de instellingen voor ouderlijk toezicht op 
het kind regelmatig te controleren. U kunt deze bekijken of 
bijwerken door in het beginscherm Instellingen  > Familie 
en Ouderlijk toezicht te selecteren.

Pictogrammen voor gameclassificatie
Elk spel is voorzien van een classificatiepictogram waaraan  
u kunt zien of het spel geschikt is voor de leeftijd van het kind.

Europa, Afrika en India

Leeftijd van speler
3 jaar  

of ouder
7 jaar  

of ouder
12 jaar  

of ouder
16 jaar  

of ouder
18 jaar  

of ouder

Leeftijdsclassificatie  
van game

Duitsland

Leeftijd van speler
0 jaar of 
ouder

6 jaar  
of ouder

12 jaar  
of ouder

16 jaar  
of ouder

18 jaar  
of ouder

Leeftijdsclassificatie  
van game

Meer informatie over de functies voor ouderlijk toezicht  
en de instellingen vindt u in de Gebruikershandleiding (pagina 13).

Ouderlijk toezicht
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Wat staat er op het scherm

Beginscherm
Vanuit het beginscherm kunt u naar twee soorten content gaan: games of media.
Op het Games-beginscherm ziet u uw games, PlayStation™Store en andere apps voor games. 
Op het Media-beginscherm ziet u muziek, video en andere apps (geen games).

Schakelen tussen beginschermen
Schakelen tussen games en media.

Uw instellingen wijzigen en uw profiel 
bewerken.

Hub
Meer informatie bekijken over de game  
of app die u hebt geselecteerd,  
en gerelateerde informatie zoeken.

• Op de PS5-console bevestigt de -toets de geselecteerde items.

• Als u wilt terugkeren naar het beginscherm terwijl uw game of app actief is,  
selecteert u Beginscherm  in het controlecentrum of houdt  
u de  (PS)-toets op uw controller ingedrukt.
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NLControlecentrum
Druk op de  (PS)-toets om het controlecentrum te openen.
U hebt toegang tot allerlei functies zonder uw game of app te verlaten. 

Kaarten
Kaarten tonen functies en activiteiten  
in uw games en apps, die beschikbaar zijn 
afhankelijk van wat u op dat moment doet. 
Selecteer een kaart voor meer informatie  
of ga naar de volgende kaart.

Bediening
Selecteer Beginscherm  om terug te keren 
naar het beginscherm en selecteer Stroom  
om uw PS5-console uit te schakelen. Hier kunt 
u tevens andere basisfuncties uitvoeren. 

Zo krijgt u snel toegang tot de functies  
en instellingen die u het meest gebruikt tijdens 
het spelen van games.

Wat staat er op het scherm
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Speel mee

U kunt een game spelen die u hebt gedownload  
uit de PlayStation Store .
U krijgt een melding wanneer de game is gedownload  
en kan worden gespeeld.
Selecteer het spel in het Games-beginscherm.

• Als u games wilt kopen en downloaden, moet u uw console 
verbinden met internet en u aanmelden bij uw account.

• PlayStation™Network en PlayStation™Store zijn aan 
gebruiksvoorwaarden onderhevig en niet in alle landen en talen 
beschikbaar. De kosten voor de internetservice komen voor 
rekening van de gebruiker. Voor sommige content en/of services 
worden extra kosten in rekening gebracht. 
Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en voor gebruikers jonger 
dan 18 jaar is toestemming van de ouders vereist. Mogelijk gelden 
er aanvullende leeftijdsbeperkingen. De beschikbaarheid van de 
service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke 
games kunnen na kennisgeving binnen een redelijke termijn 
worden geannuleerd — playstation.com/gameservers. De volledige 
voorwaarden zijn van toepassing: de servicevoorwaarden van PSN 
op playstation.com/legal.

Uw controller gebruiken

Uw controller opladen
Terwijl uw PS5-console is ingeschakeld of in de rustmodus 
staat, sluit u de controller via een USB-kabel aan op de 
console. Wanneer uw console in de rustmodus staat, 
knippert de lichtbalk op uw controller langzaam oranje. 
Wanneer het opladen is voltooid, gaat de lichtbalk uit.

Als u de controller wilt opladen terwijl de console in de rustmodus 
staat, gaat u naar Instellingen  > Systeem > Energiebesparing > 
Functies die beschikbaar zijn in de rustmodus > Voeding naar USB-
poorten en selecteer een andere optie dan Uit.

Uw microfoon dempen
Telkens wanneer je op de mute-toets drukt, schakelt de mic 
tussen uit (toets brandt) en aan (toets brandt niet).

Houd de mute-toets ingedrukt om je mic te dempen en om 
de geluidsuitvoer van de luidsprekers op je controller en tv 
uit te schakelen. Druk nogmaals op de mute-toets om terug 
te keren naar de oorspronkelijke stand.

Mute-toets

Microfoons

Brandt : mic is gedempt
Brandt niet : mic is ingeschakeld
Knippert :  de mic en de geluidsuitvoer 

zijn gedempt
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NLMeerdere controllers gebruiken
U kunt tot 4 controllers tegelijkertijd gebruiken. Druk op 
de  (PS)-toets om nummers aan uw controllers toe te 
wijzen. De spelerindicatorlampjes gaan dienovereenkomstig 
branden. Nummers worden beginnend met 1 in volgorde 
toegewezen en u kunt het nummer van uw controller zien 
aan de hand van het aantal lampjes dat is ingeschakeld.

Lichtbalk

Spelerindicator

 (PS)-toets

• Als u de controller voor het eerst gebruikt, moet u deze koppelen 
(pagina 5).

• Wanneer u een PS4-game speelt, brandt de lichtbalk van uw 
controller blauw, rood, groen of roze op basis van de volgorde 
waarin de controller is aangesloten. Dit staat los van de 
spelerindicator.

Uw PS5-console inschakelen met  
een controller
Druk op de  (PS)-toets op een controller die klaar is met 
koppelen om uw PS5-console in te schakelen.

Uw controller gebruiken
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Uitschakelen

 Let op
Trek het netsnoer alleen uit het stopcontact als de activeringsindicator 
uit is. Als u dit doet terwijl de activeringsindicator brandt of knippert, 
kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken en kunt  
u schade aan uw console toebrengen.

Uw console in de rustmodus zetten
De energiebesparende modus van uw PS5-console wordt 
de rustmodus genoemd. U kunt bijvoorbeeld uw controller 
opladen via de USB-aansluitingen van de console, uw 
consolesoftware automatisch bijwerken en uw game of app 
gepauzeerd houden als u de console uitschakelt. Raadpleeg 
de Gebruikershandleiding (pagina 13) voor informatie over  
de optimale instellingen voor de rustmodus.

Voor sommige functies moet u de bijbehorende instellingen 
inschakelen om ze te kunnen gebruiken. Ga naar Instellingen  > 
Systeem > Energiebesparing > Functies die beschikbaar zijn in  
de rustmodus.

Selecteer Stroom  in het controlecentrum en selecteer 
vervolgens Naar rustmodus. De activeringsindicator knippert 
wit en wordt vervolgens oranje. Om de rustmodus af te 
sluiten, drukt u op de  (PS)-toets.

De console volledig uitschakelen
Selecteer Stroom  in het controlecentrum en selecteer 
vervolgens PS5 uitschakelen. De activeringsindicator knippert 
wit en vervolgens gaat de console uit.

Activeringsindicator

Wit Console is ingeschakeld.

Oranje Console staat in rustmodus.

Uit Console is uitgeschakeld.
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Meer informatie

Veiligheidsgids
Leer hoe u uw PS5-console veilig kunt gebruiken met de 
meegeleverde Veiligheidsgids. Deze gedrukte handleiding 
bevat ook garantievoorwaarden en informatie over 
specificaties. Lees deze handleiding alvorens uw console  
te gebruiken.

Gebruikershandleiding
Ontdek alles wat uw PS5-console kan doen. Kom te weten 
hoe u instellingen configureert en alle functies gebruikt.
Ga vanuit het beginscherm van uw PS5-console naar 
Instellingen  > Gebruikershandleiding, gezondheid en 
veiligheid en andere informatie > Gebruikershandleiding.

Website voor klantenservice
Ga voor online ondersteuningsinformatie, zoals stapsgewijze 
probleemoplossing en veelgestelde vragen naar   
playstation.com/help.

“ ”, “PlayStation”, “ ”, “PS5”, “PS4” en “PlayStation Shapes Logo” zijn handelsmerken 
of gedeponeerde handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY” en “ ” zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van  
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®.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De informatie over de functionaliteit van van de console en de in dit document 
gepubliceerde afbeeldingen kunnen afwijken van die voor uw systeem, afhankelijk van de 
gebruikte versie van de systeemsoftware. Ook de illustraties en schermafbeeldingen in deze 
handleiding kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving  
worden gewijzigd.
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