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Ας ξεκινήσουμε
Σύνδεση με την τηλεόραση.
Κάντε όλες τις συνδέσεις πριν συνδέσετε το καλώδιο
εναλλασσόμενου ρεύματος σε μία παροχή ρεύματος. Για τη
σύνδεση, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο HDMI.
Πίσω όψη

Υποδοχή AC ΙΝ

Θύρα HDMI OUT

Θύρα HDMI IN

Καλώδιο
εναλλασσόμενου
ρεύματος

Καλώδιο HDMI™
Προς την παροχή ρεύματος

Μπορείτε να μεταφέρετε αποθηκευμένα δεδομένα από το τρέχον σύστημα
PlayStation®4 στο νέο σας σύστημα PS4™. Αν σκοπεύετε να το κάνετε,
προτείνουμε να ολοκληρώσετε τη μεταφορά δεδομένων κατά την αρχική
διαδικασία ρύθμισης στο νέο σας σύστημα. Αν το κάνετε αργότερα, τυχόν
αποθηκευμένα δεδομένα στο νέο σύστημα θα χαθούν. Για καθοδήγηση
σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων και τους τύπους των δεδομένων που
μπορείτε να μεταφέρετε, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης.
manuals.playstation.net/gr/04.html
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Συνδεθείτε στο Internet.
Για σταθερότερη σύνδεση στο δίκτυο, συνιστούμε να
χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο LAN (πωλείται ξεχωριστά).
Αν προτιμάτε να συνδεθείτε ασύρματα (μέσω Wi-Fi), μην
συνδέσετε καλώδιο LAN.
Πίσω όψη

Θύρα LAN

Τύπος σύνδεσης:
Δρομολογητής
Καλώδιο LAN
(πωλείται
ξεχωριστά)

Συσκευή συνδεδεμένη
στο Internet, όπως ένα
μόντεμ

Προς το Internet

Προτείνουμε να συνδέσετε το σύστημα PS4™ στο Internet για να
αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει.*1
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Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και
επιλέξτε HDMI ως πηγή εισόδου.
Ενεργοποιήστε το σύστημα PS4™ πατώντας
το κουμπί (λειτουργίας).
Η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει με μπλε χρώμα και έπειτα
ανάβει με λευκό χρώμα.
Μπροστινή όψη

Κουμπί λειτουργίας/ Ένδειξη λειτουργίας

Αν η τηλεόρασή σας δεν δείχνει εικόνα όταν ανάψει με λευκό χρώμα η
ένδειξη λειτουργίας, επανεκκινήστε το σύστημά σας. Πατήστε το κουμπί
(λειτουργία) για τουλάχιστον 7 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το
σύστημα και έπειτα ενεργοποιήστε το ξανά.
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Συνδέστε το ασύρματο χειριστήριο
DUALSHOCK®4 στο σύστημά σας
χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB και
πατήστε το κουμπί
(PS).
Γίνεται σύζευξη του χειριστηρίου με το σύστημα και το
χειριστήριο ενεργοποιείται.
Μπροστινή όψη

Θύρα USB

Θύρα USB

Καλώδιο USB

Κουμπί PS

•• Η σύζευξη του χειριστηρίου είναι απαραίτητη αν το χρησιμοποιείτε για
πρώτη φορά ή αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο με ένα άλλο
σύστημα PS4™. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δύο ή περισσότερα
χειριστήρια, θα πρέπει να συζεύξετε ξεχωριστά κάθε χειριστήριο.
•• Αφού συζεύξετε το χειριστήριό σας, μπορείτε να αποσυνδέσετε το
καλώδιο USB και να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο ασύρματα.
•• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και τέσσερα χειριστήρια ταυτόχρονα.
Όταν πατάτε το κουμπί
(PS), η φωτιζόμενη μπάρα ανάβει με το
αντίστοιχο χρώμα που έχει εκχωρηθεί. Στο πρώτο χειριστήριο που
συνδέεται εκχωρείται το μπλε χρώμα, ενώ στα υπόλοιπα χειριστήρια
εκχωρείται αντίστοιχα το κόκκινο, το πράσινο και το ροζ χρώμα.
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Ρυθμίστε το.
Σχεδόν τελειώσατε! Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να
ρυθμίσετε μια σύνδεση Internet, να ορίσετε την ημερομηνία και
την ώρα και να διαμορφώσετε άλλες ρυθμίσεις και έπειτα
επιλέξτε [Άμεση έναρξη] στην οθόνη ρύθμισης.
Αφού ρυθμίσετε τη σύνδεση στο Internet, ίσως γίνει αυτόματα
λήψη μιας ενημέρωσης λογισμικού συστήματος. Οι μελλοντικές
ενημερώσεις θα βελτιώσουν την απόδοση του συστήματος και
θα προσθέσουν νέες λειτουργίες.
Θα χρησιμοποιείται το σύστημα PS4™ από κάποιο παιδί;
Σε αυτή την περίπτωση, φροντίστε να διαβάσετε την ενότητα
"Γονικός έλεγχος".

Για να αλλάξετε κάποια άλλη στιγμή τυχόν ρυθμίσεις που παραλείψατε,
επιλέξτε
(Ρυθμίσεις) στην οθόνη λειτουργιών.
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Γονικός έλεγχος
Συνιστούμε σε γονείς/κηδεμόνες να δημιουργήσουν έναν
ξεχωριστό λογαριασμό για κάθε παιδί που θα χρησιμοποιήσει
το σύστημα PS4™, με την ακριβή ημερομηνία γέννησης του
καθενός από αυτά, για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε
την κατάλληλη εμπειρία για την ηλικία του. Οι γονείς και οι
κηδεμόνες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν μια σειρά από
ρυθμίσεις γονικού ελέγχου για να προσαρμόσουν την εμπειρία
του παιδιού τους, που περιλαμβάνουν τον πλήρη αποκλεισμό
ή περιορισμό σε συγκεκριμένο ποσό δαπανών στο
PlayStation™Store, καθώς και τον έλεγχο των ευκαιριών
που θα έχουν στη χρήση μηνυμάτων και συνομιλιών ή στην
ανταλλαγή περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τους
χρήστες - όπως εικόνες και βίντεο - αλλά και στη χρήση
του ενσωματωμένου προγράμματος περιήγησης στο Internet.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το τι μπορεί να περιοριστεί και
πώς μπορείτε να ορίσετε τους περιορισμούς, ανατρέξτε στον
Οδηγό χρήσης.
manuals.playstation.net/gr/01.html

Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση παιχνιδιών που διαθέτουν
όριο ηλικίας ρυθμίζοντας το επίπεδο του γονικού ελέγχου
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Ευρώπη, Αφρική και Ινδία
Ηλικία του παίκτη
Ρύθμιση γονικού
ελέγχου PS4™
Υψηλότερη ηλικιακή
διαβάθμιση
παιχνιδιών

Κάτω
από 3

3-6

7-11

12-15

16-17

18 και
άνω

1

2

3

5

7

9
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Γερμανία
Ηλικία του παίκτη
Ρύθμιση γονικού
ελέγχου PS4™
Υψηλότερη
ηλικιακή
διαβάθμιση
παιχνιδιών
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Κάτω
από 6

6-11

12-15

16-17

18 και
άνω

1

3

5

7

9

Ρίξτε μια ματιά
Οθόνη λειτουργιών

Αποκτήστε πρόσβαση στις
λειτουργίες του συστήματος
PS4™, όπως μεταξύ άλλων στις
ειδοποιήσεις, στους Φίλους σας
και στις ρυθμίσεις.
Κουμπί επάνω

Κουμπί κάτω

Αρχική οθόνη

Περιοχή περιεχομένου
Πρόσβαση στα παιχνίδια και
άλλο περιεχόμενο.

Κουμπί επάνω

Κουμπί κάτω

Οθόνη πληροφοριών
περιεχομένου

Εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες
πληροφορίες σχετικά με το
επιλεγμένο περιεχόμενο.
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Ας παίξουμε
Έναρξη παιχνιδιού

Εισαγάγετε έναν δίσκο. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από την περιοχή
περιεχομένου για να αρχίσετε να παίζετε. Δεν έχετε κάποιο
παιχνίδι σε δίσκο; Δείτε το PlayStation™Store για παιχνίδια προς
λήψη. Δείτε το "Σύνδεση στο PlayStation™Network".
Μπροστινή όψη

Επιστροφή στην αρχική οθόνη από ένα παιχνίδι

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη χωρίς να τερματίσετε ένα
παιχνίδι, πατήστε το κουμπί
(PS).
Για να συνεχίσετε το παιχνίδι, επιλέξτε το από την περιοχή
περιεχομένου.

Τερματισμός παιχνιδιού

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
(PS) και επιλέξτε [Κλείσιμο
εφαρμογής] από το γρήγορο μενού που εμφανίζεται.

Αφαίρεση του δίσκου
Πατήστε το κουμπί

(εξαγωγής).

Μπροστινή όψη
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Κουμπί εξαγωγής

Σύνδεση μονοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο

Για φωνητική συνομιλία στη διάρκεια του παιχνιδιού, συνδέστε
τα μονοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο στην υποδοχή
στερεοφωνικών ακουστικών με μικρόφωνο του χειριστηρίου σας.
Μονοφωνικά ακουστικά
με μικρόφωνο
Μικρόφωνο
Διακόπτης
MIC

Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών
με μικρόφωνο

Κλιπ

Φόρτιση του χειριστηρίου

Με το σύστημα PS4™ είτε ενεργοποιημένο είτε στη λειτουργία
αδράνειας, συνδέστε το χειριστήριό σας χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο USB. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία
αδράνειας, διαβάστε την ενότητα "Απενεργοποίηση".

Φωτιζόμενη μπάρα

Θύρα USB
Καλώδιο USB
Στο σύστημα PS4™

Για να φορτίσετε το χειριστήριο ενώ το σύστημα βρίσκεται σε
λειτουργία αδράνειας, διαλέξτε οποιαδήποτε επιλογή εκτός από την
επιλογή [Απενεργοποιημένo] στο μενού
(Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις
εξοικονόμησης ενέργειας] > [Καθορισμός δυνατοτήτων που διατίθενται
στη λειτουργία αδράνειας] > [Παροχή ισχύος στις θύρες USB].
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Σύνδεση στο PlayStation™Network
Το PlayStation™Network είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που
σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε ακόμα περισσότερο
τη χρήση του συστήματος PS4™. Συνδεθείτε για να κατεβάσετε
παιχνίδια από το PlayStation™Store, να μοιραστείτε το παιχνίδι
σας και να χρησιμοποιήσετε μία πληθώρα άλλων λειτουργιών
και υπηρεσιών.

Κοινοποιήστε το
παιχνίδι σας

Συνομιλία
Λήψη παιχνιδιών

Σύνδεση με Φίλους

Για να μπείτε στο PlayStation™Network, πρέπει
να έχετε λογαριασμό για το PlayStation™Network.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση,
ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης.
manuals.playstation.net/gr/03.html

Τα PlayStation™Network, PlayStation™Store και PlayStation®Plus
υπόκεινται στους όρους χρήσης και τους περιορισμούς που ισχύουν
για κάθε χώρα και γλώσσα. Οι χρήστες επιβαρύνονται με τις
χρεώσεις πρόσβασης στο Internet. Ισχύουν χρεώσεις για συγκεκριμένο
περιεχόμενο ή/και υπηρεσίες. Οι χρήστες πρέπει να έχουν συμπληρώσει
το 7ο έτος της ηλικίας τους. Για τους χρήστες κάτω των 18 ετών
απαιτείται η γονική συναίνεση. Ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον ηλικιακοί
περιορισμοί. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεν είναι εγγυημένη.
Ορισμένες διαδικτυακές λειτουργίες συγκεκριμένων παιχνιδιών
ενδέχεται να διακοπούν κατόπιν εύλογης προειδοποίησης playstation.com/gameservers. Δείτε τους πλήρεις όρους: Όροι υπηρεσίας
PSN στη διεύθυνση playstation.com/legal.
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Μοιραστείτε εμπειρίες παιχνιδιού
Μοιραστείτε το παιχνίδι σας στο διαδίκτυο

Πατήστε το κουμπί SHARE και διαλέξτε μία από αυτές τις
επιλογές για να μοιραστείτε το παιχνίδι σας στο διαδίκτυο.
Κουμπί SHARE

Μεταφόρτωση στιγμιότυπου
Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο από το παιχνίδι σας
και ανεβάστε το στα κοινωνικά δίκτυα που
χρησιμοποιείτε ή χρησιμοποιήστε την επιλογή
(Μηνύματα) για να το στείλετε σε Φίλους.
Μεταφόρτωση κλιπ βίντεο
Το σύστημα PS4™ καταγράφει συνεχόμενα τα
τελευταία 15 λεπτά του παιχνιδιού. Μπορείτε να
ανεβάσετε ένα κλιπ βίντεο του
μαγνητοσκοπημένου παιχνιδιού στα κοινωνικά
δίκτυα που χρησιμοποιείτε.
Ζωντανή μετάδοση του παιχνιδιού σας
Μεταδώστε το παιχνίδι σας σε μια υπηρεσία
ζωντανής μετάδοσης ροής, ώστε να μπορούν και
άλλοι να παρακολουθήσουν τις περιπέτειές σας.
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Προβολή παιχνιδιών που έχουν μοιραστεί άλλοι
παίκτες
Χρησιμοποιήστε την επιλογή
(Live από το PlayStation) για να
δείτε μεταδόσεις, κλιπ βίντεο και στιγμιότυπα που έχουν
μοιραστεί άλλοι παίκτες.

Παίξτε μαζί ένα παιχνίδι

Χρησιμοποιήστε την επιλογή
(Share Play) για να μοιραστείτε
την οθόνη παιχνιδιού με έναν άλλο παίκτη και να παίξετε μαζί
το ίδιο παιχνίδι.*2

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία κοινής χρήσης,
ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης.
manuals.playstation.net/gr/02.html
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Απενεργοποίηση
Προσοχή

Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα μόνο
εφόσον η ένδειξη λειτουργίας είναι απενεργοποιημένη. Αν αποσυνδέσετε το
καλώδιο ενώ η ένδειξη λειτουργίας είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει, ενδέχεται
να προκύψει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και να προκληθεί βλάβη
στο σύστημα. Φροντίστε να διαβάσετε την ενότητα "Πλήρης απενεργοποίηση
του συστήματος" παρακάτω.

Θέστε το σύστημα σε λειτουργία αδράνειας

Όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας, συνεχίζει
να λειτουργεί αλλά με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα να κατεβάζει αρχεία και να
φορτίζει το χειριστήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας.
Επιλέξτε (Ενέργεια) στην οθόνη λειτουργιών και έπειτα
επιλέξτε [Επιλογές ενέργειας] > [Είσοδος σε λειτουργία
αδράνειας]. Η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει με λευκό χρώμα
και έπειτα ανάβει με πορτοκαλί.
Για έξοδο από τη λειτουργία αδράνειας, πατήστε το κουμπί
(PS).

Πλήρης απενεργοποίηση του συστήματος

Επιλέξτε (Ενέργεια) από την οθόνη λειτουργιών και έπειτα
επιλέξτε [Απενεργοποίηση PS4]. Η ένδειξη λειτουργίας
αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και έπειτα σβήνει.

Ένδειξη λειτουργίας
Λευκό

Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.

Πορτοκαλί

Το σύστημα βρίσκεται σε
λειτουργία αδράνειας.

Σβηστή

Το σύστημα είναι
απενεργοποιημένο.
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Περισσότερες πληροφορίες
Οδηγός χρήσης
Ανακαλύψτε όλα όσα μπορεί να κάνει το σύστημα PS4™.
Μάθετε πώς μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις και να
χρησιμοποιήσετε κάθε λειτουργία. Επιλέξτε
(Ρυθμίσεις) >
(Οδηγός χρήσης/Χρήσιμες πληροφορίες) >
(Οδηγός
χρήσης) από την οθόνη λειτουργιών.
Μπορείτε επίσης να δείτε τον Οδηγό χρήσης αν επισκεφτείτε τη
διεύθυνση:manuals.playstation.net/document/gr/ps4/
Πρέπει να διαθέτετε σύνδεση στο Internet για να δείτε τον Οδηγό
χρήσης.

Οδηγός ασφάλειας
Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το σύστημα PS4™ με ασφάλεια.
Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά
με τις προδιαγραφές. Φροντίστε να το διαβάσετε προτού
χρησιμοποιήσετε το σύστημα.
*1	Το

διαδικτυακό παιχνίδι πολλών παικτών σε σύνδεση του PlayStation®4 προϋποθέτει
πληρωμένη συνδρομή PlayStation®Plus. Η συνδρομή του PlayStation®Plus είναι διαθέσιμη
μόνο σε όσους διαθέτουν λογαριασμό για το PlayStation™Network με πρόσβαση στο
PlayStation™Store και διαδικτυακή σύνδεση υψηλών ταχυτήτων. Οι υπηρεσίες και
το περιεχόμενο του PlayStation®Plus διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία των συνδρομητών.
*2	Share Play: Απεριόριστα παιχνίδια διάρκειας 60 λεπτών. Απαιτούνται συνδρομή
PlayStation®Plus, διαδικτυακή σύνδεση υψηλών ταχυτήτων (προτείνεται ρυθμός
μεταφόρτωσης 2 Mbps), σύστημα PS4™ και λογαριασμός για το PlayStation™Network. Ισχύουν
περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα, το παιχνίδι και άλλα στοιχεία: playstation.com/shareplay.
Τα " ", "PlayStation", "
", "DUALSHOCK" και "PlayStation Shapes Logo" είναι κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Interactive Entertainment Inc.
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Τα "SONY" και "
" είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της 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.
Το σχέδιο και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα του συστήματος και οι εικόνες που δημοσιεύονται στο
παρόν έγγραφο ενδέχεται να διαφέρουν από τα αντίστοιχα του δικού σας συστήματος, ανάλογα με την
έκδοση λογισμικού που χρησιμοποιείται. Επίσης, τα σχέδια και οι εικόνες οθονών που χρησιμοποιούνται
στον παρόντα οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
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