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Σύνδεση του χειριστηρίου στο σύστημα 
PlayStation®TV
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®3 ή 
DUALSHOCK®4 με το σύστημα PS TV – απλώς συνδέστε το καλώδιο USB του 
χειριστηρίου στη θύρα USB.

Πίσω όψη

Θύρα USB

Ασύρματο χειριστήριο 
DUALSHOCK®3

Καλώδιο USB
Τύπου miniB – A

Καλώδιο USB
Τύπου microB – A

Ασύρματο χειριστήριο 
DUALSHOCK®4

Υποδείξεις

• Θα χρειαστεί να συνδέσετε ένα καλώδιο USB για να καταχωρίσετε το χειριστήριο 
στο σύστημα PS TV, καθώς και για να το φορτίσετε. Μόλις ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες καταχώρισης και φόρτισης, μπορείτε να αφαιρέσετε το καλώδιο USB 
και να ξεκινήσετε να χρησιμοποιήσετε ασύρματα το χειριστήριο.

• Το καλώδιο USB πωλείται ξεχωριστά. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σωστό 
καλώδιο USB για να συνδέσετε το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®3 (καλώδιο 
USB τύπου miniB – A) ή το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®4 (καλώδιο USB 
τύπου microB – A) στο σύστημα PS TV. Συνιστάται η χρήση του καλωδίου USB που 
συνόδευε αρχικά το σύστημα PlayStation®3 ή PlayStation®4.

1 Ας ξεκινήσουμε!
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Χρήση καρτών μνήμης
Παρ’ όλο που υπάρχει ενσωματωμένη εσωτερική μνήμη χωρητικότητας 1 GB 
στο σύστημα PS TV, ίσως να μην επαρκεί για τις ανάγκες σας, ανάλογα με το 
μέγεθος των αρχείων που αποθηκεύετε στο σύστημα και τον τρόπο χρήσης. 
Επομένως, εάν χρειάζεστε περισσότερο χώρο για να αποθηκεύετε τα παιχνίδια 
και το περιεχόμενό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης 
PlayStation®Vita (πωλείται ξεχωριστά).

Κάρτα μνήμης PlayStation®Vita

Προσοχή

• Τοποθετείτε και αφαιρείτε την κάρτα μνήμης μόνο όταν το σύστημα είναι 
απενεργοποιημένο. Απενεργοποιείτε πάντα το σύστημα PS TV.

• Μόλις τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης, τα δεδομένα θα αποθηκευτούν σε αυτήν 
και όχι στην εσωτερική κάρτα μνήμης. Τα αποθηκευμένα δεδομένα θα βρίσκονται 
στην τοποθετημένη κάρτα μνήμης. Αυτή η τοποθεσία δεν μπορεί να αλλάξει 
μέχρι να αφαιρεθεί η τοποθετημένη κάρτα μνήμης.

• Η εσωτερική κάρτα μνήμης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που έχετε 
επιλέξει να αποθηκεύσετε σε αυτήν, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν 
τοποθετείτε μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης.
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2 Ρύθμιση του συστήματος PS TV

 Επιλέξτε το κατάλληλο κανάλι στην τηλεόρασή 
σας

 Συνδέστε το σύστημα στην τηλεόραση
Αφού συνδέσετε σωστά όλα τα καλώδια, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος 
στην παροχή ρεύματος και το σύστημα PS TV θα ενεργοποιηθεί. Η λευκή 
ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει.

Πίσω όψη

Προς το δρομολογητή

Θύρα εξόδου HDMI
Θύρα LAN

Σύνδεση DC IN 5V

Καλώδιο HDMI®
Καλώδιο LAN
(πωλείται ξεχωριστά)

Τροφοδοτικό  
εναλλασσόμενου 

ρεύματος
Καλώδιο 

εναλλασσόμενου 
ρεύματος

Προς την παροχή 
ρεύματος

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε 
καλώδιο LAN για τη σύνδεση Wi-Fi.Θύρα εισόδου 

HDMI

Κουμπί λειτουργίας
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Αφού συνδέσετε το σύστημα PS TV, αυτό θα ενεργοποιηθεί και η ένδειξη 
λειτουργίας θα ανάψει.

Μπροστινή όψη

Ένδειξη λειτουργίας

 Πατήστε το κουμπί  (PS) στο χειριστήριο
Το χειριστήριο θα καταχωριστεί στο σύστημα PS TV.

Υπόδειξη

Για να ξεκινήσετε να παίζετε, θα χρειαστεί να καταχωρίσετε το χειριστήριο 
στο σύστημα PS TV.

 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
Επιλέξτε ημερομηνία και ώρα και δημιουργήστε ένα λογαριασμό Sony 
Entertainment Network. Μόλις ολοκληρώσετε αυτή την αρχική ρύθμιση, θα 
εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

Υπόδειξη

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό Sony Entertainment Network μετά την 
ολοκλήρωση της αρχικής ρύθμισης. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε  

 (Settings) (Ρυθμίσεις)  [PSNSM]  [Sign Up] (Εγγραφή). Μπορείτε επίσης 
να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Sony Entertainment Network μέσω του 
συστήματος PS4™, του συστήματος PS3™ ή μέσω υπολογιστή. Στη συνέχεια, 
χρησιμοποιήστε το λογαριασμό σας στο σύστημα PS TV.
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3 Αρχική οθόνη και βασικές λειτουργίες

Επιλέξτε οποιαδήποτε εφαρμογή στην αρχική οθόνη για να ανοίξετε 
την οθόνη LiveArea™. Επιλέξτε την “πύλη” της για να εκκινήσετε την 
εφαρμογή.

Εφαρμογή

Αρχική οθόνη

ΠύληΚλείσιμο
(Παρατεταμένο 

πάτημα)

LiveArea™
Οθόνη 
εφαρμογής

Επιστροφή στην 
οθόνη LiveArea™Μετάβαση σε  

διαφορετική σελίδα

Είσοδος Είσοδος

Γραμμή πληροφοριών
Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του συστήματος PS TV από το 
επάνω μέρος της αρχικής οθόνης.

Κατάσταση 
επικοινωνίας 
συστήματος PS TV

Ενεργές εφαρμογές Tοποθετημένη 
κάρτα PS Vita

Ένδειξη ειδοποιήσεων
Επιλέξτε την ένδειξη 
ειδοποιήσεων για να δείτε 
τις νέες πληροφορίες.

Υποδείξεις

• Χρησιμοποιήστε τον αριστερό μοχλό, τα κουμπιά L1 και R1 ή τα κατευθυντικά 
πλήκτρα για πλοήγηση στα μενού συστήματος.

• Μπορείτε να εκτελείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα και να έχετε ανοιχτές έως 
και 10 σελίδες στην αρχική οθόνη.
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Βασικές λειτουργίες κουμπιών
• Κουμπί  (PS)

Ενεργοποιήστε το σύστημα PS TV, επιστρέψτε στην οθόνη LiveArea™ από 
μια οθόνη εφαρμογής ή εμφανίστε μια λίστα με οθόνες LiveArea™ (οθόνη 
ευρετηρίου).

• Κουμπί  (PS) (παρατεταμένο πάτημα)

Απενεργοποιήστε το σύστημα PS TV ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του 
χειριστηρίου σας. Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν.

• Κατευθυντικά πλήκτρα/Αριστερός μοχλός
Επιλέξτε ένα στοιχείο.

• Κουμπί 
Επιβεβαιώστε το επιλεγμένο στοιχείο.

Χρήση του ασύρματου χειριστηρίου DUALSHOCK®4
Εάν στο εγχειρίδιο του παιχνιδιού ή σε οποιαδήποτε από τις οδηγίες στην οθόνη 
αναφέρεται το κουμπί SELECT ή το κουμπί START, απλώς χρησιμοποιήστε το 
κουμπί SHARE ή το κουμπί OPTIONS αντίστοιχα.

• Κουμπί SHARE
Αντικαθιστά το κουμπί SELECT σε ορισμένα παιχνίδια.

• Κουμπί OPTIONS
Αντικαθιστά το κουμπί START σε ορισμένα παιχνίδια.

Υπόδειξη

Η υποδοχή ηχείου και η υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών στο χειριστήριο 
δεν λειτουργούν με το σύστημα PS TV.
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4 Συμμετοχή σε παιχνίδια

Μπορείτε είτε να κατεβάσετε συμβατά παιχνίδια  
PlayStation®Vita απευθείας από το  (PS Store) είτε να τα 
αποκτήσετε με την κάρτα PlayStation®Vita από όλα τα 
εξουσιοδοτημένα καταστήματα λιανικής πώλησης. Για 
πληροφορίες σχετικά με τα παιχνίδια που είναι συμβατά με το σύστημα 
PS TV, επισκεφτείτε τη διεύθυνση eu.playstation.com.

 Τοποθέτηση κάρτας PS Vita
Η κάρτα PS Vita περιέχει λογισμικό σε μορφή PlayStation®Vita. Ανοίξτε το 
κάλυμμα εισόδου κάρτας PlayStation®Vita και τοποθετήστε την κάρτα PS Vita 
στο σύστημα PS TV. Το εικονίδιο του παιχνιδιού θα εμφανιστεί στην αρχική 
οθόνη.

Κάλυμμα εισόδου 
κάρτας PS Vita

Ένδειξη πρόσβασης 
στην κάρτα PS Vita

Κάρτα PS Vita

 Έναρξη παιχνιδιού
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το εικονίδιο του παιχνιδιού για να ανοίξετε την 
οθόνη LiveArea™. Επιλέξτε την “πύλη” για να ξεκινήσετε το παιχνίδι.

Πύλη

Οθόνη LiveArea™
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Υπόδειξη

Εάν το παιχνίδι δεν ξεκινά, δοκιμάστε να ενημερώσετε το λογισμικό επιλέγοντας 
 (Refresh LiveArea™ Screen) (Ανανέωση οθόνης LiveArea™) στην οθόνη 

LiveArea™. Αφού επιλέξετε  (Refresh LiveArea™ Screen) (Ανανέωση οθόνης 
LiveArea™), επιλέξτε  (Update) (Ενημέρωση) όταν εμφανιστεί η σχετική επιλογή. 
Κατόπιν μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό σας. 

 Παύση ή έξοδος από παιχνίδι
Πατήστε το κουμπί  (PS) στο χειριστήριο για να επιστρέψετε στην οθόνη 
LiveArea™. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για να κλείσετε την οθόνη 
LiveArea™ και να βγείτε από το παιχνίδι.

Χρήση του δείκτη αφής στην οθόνη σε παιχνίδι  
PS Vita
Με το δείκτη αφής μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα χειριστήριο για 
να εκτελείτε λειτουργίες αφής όπως θα κάνατε σε ένα σύστημα PS 
Vita κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Ο δείκτης αφής δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην αρχική οθόνη ή την οθόνη LiveArea™.

Για να χρησιμοποιήσετε το δείκτη αφής, πατήστε παρατεταμένα το 
κουμπί  (PS) και κατόπιν επιλέξτε [Use Touch Pointer in Games] (Χρήση 
του δείκτη αφής στα παιχνίδια) Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
το δείκτη αφής σε οποιοδήποτε υποστηριζόμενο παιχνίδι.

Όταν πατήσετε το κουμπί L3, θα εμφανιστεί ένας δείκτης αφής 
που αντιπροσωπεύει την οθόνη αφής του συστήματος PS Vita. 
Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια αφής του ασύρματου χειριστηρίου 
DUALSHOCK®4 για να ελέγξετε τη δράση επί της οθόνης.

Αν πατήσετε το κουμπί R3, θα εμφανιστεί ένας δείκτης αφής για 
την πίσω επιφάνεια αφής.

Αν πατήσετε τα κουμπιά L3 και R3 ταυτόχρονα, θα εμφανιστούν 
αλληλεπικαλυπτόμενοι δείκτες αφής τόσο για την οθόνη αφής 
όσο και για την πίσω επιφάνεια αφής.

Υπόδειξη

Μετακινήστε το δείκτη αφής χρησιμοποιώντας τον αριστερό και το δεξί μοχλό ή 
σαρώνοντας με το δάχτυλό σας την επιφάνεια αφής του ασύρματου χειριστηρίου 
DUALSHOCK®4 και πατήστε το κουμπί  ή το πλήκτρο επιφάνειας αφής για 
επιβεβαίωση.
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Απολαύστε παιχνίδια στο σύστημα  
PS4™ με τη λειτουργία Remote 
Play (Απομακρυσμένο παιχνίδι)

Εάν έχετε ένα σύστημα PS4™, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 
λειτουργία Remote Play (Απομακρυσμένο παιχνίδι) για να παίξετε 
παιχνίδια σε μορφή PS4™ στο σύστημα PS TV σε κάποιο άλλο δωμάτιο. 
Ορισμένα παιχνίδια ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

 Συνδέστε το σύστημα PS TV στο ίδιο δίκτυο με το 
σύστημα PS4™

 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του συστήματος PS4™
• Συνδεθείτε στο PSNSM από το σύστημα PS4™ και χρησιμοποιήστε τον ίδιο 

λογαριασμό Sony Entertainment Network στο σύστημα PS TV.
• Στην οθόνη λειτουργιών, επιλέξτε   (Settings) (Ρυθμίσεις)  [Remote Play 

Connection Settings] (Ρυθμίσεις σύνδεσης απομακρυσμένου παιχνιδιού) και 
κατόπιν επιλέξτε [Enable Remote Play] (Ενεργοποίηση απομακρυσμένου 
παιχνιδιού)

 Χειρισμός από το σύστημα PS TV
Στο σύστημα PS TV, επιλέξτε  (PS4 Link) στην αρχική οθόνη και κατόπιν 
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να το συνδέσετε στο σύστημα PS4™.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τον τρόπο χειρισμού, ανατρέξτε 
στον Οδηγός χρήσης.

4 Συμμετοχή σε παιχνίδια
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Υποδείξεις

• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Remote Play (Απομακρυσμένο παιχνίδι), 
συνιστάται η χρήση ενσύρματης σύνδεσης μέσω καλωδίου LAN στο ίδιο δίκτυο 
με το σύστημα PS4™ και η χρήση ασύρματου χειριστηρίου DUALSHOCK®4 για το 

 (PS4 Link).

• Η λειτουργία Remote Play (Απομακρυσμένο παιχνίδι) ενδέχεται να μην είναι 
διαθέσιμη όταν το σύστημα PS4™ χρησιμοποιείται για ορισμένες λειτουργίες. 
Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων τύπων περιεχομένου, 
όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Remote Play (Απομακρυσμένο παιχνίδι).  
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγός χρήσης του PS TV.
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5 Μετάβαση του συστήματος PS TV σε rest mode  
(λειτουργία ανάπαυσης)

Όταν το σύστημα PS TV βρίσκεται σε rest mode “λειτουργία ανάπαυσης”, 
μπορείτε εύκολα να συνεχίσετε να παίζετε σε οποιαδήποτε ανοιχτή 
εφαρμογή.

Μετάβαση του συστήματος σε rest mode 
“λειτουργία ανάπαυσης”
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σύστημα PS TV, κάνοντας παύση στο 
παιχνίδι σας. Επιλέξτε  [Power] (Λειτουργία) στην αρχική οθόνη ή πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί  (PS) στο χειριστήριο και κατόπιν επιλέξτε [Standby] 
(Αναμονή). Το σύστημα PS TV θα μεταβεί σε rest mode “λειτουργία ανάπαυσης” 
και η ένδειξη λειτουργίας στην πρόσοψη του συστήματος PS TV θα σβήσει. 

Υποδείξεις

• Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη rest mode “λειτουργία ανάπαυσης” στο 
σύστημα PS TV, πατώντας το κουμπί  (power) (λειτουργία) στο πίσω μέρος του 
συστήματος PS TV.

• Στη rest mode “λειτουργία ανάπαυσης”, πατήστε το κουμπί  (PS) στο 
χειριστήριο ή το κουμπί  (power) (λειτουργία) στο πίσω μέρος του συστήματος 
PS TV. Το σύστημα PS TV θα ενεργοποιηθεί και η ένδειξη λειτουργίας στην 
πρόσοψη του συστήματος PS TV θα ανάψει.

Απενεργοποίηση του συστήματος
Απενεργοποιείτε πάντα εντελώς το σύστημα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε μια 
κάρτα μνήμης ή πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος. Επιλέξτε  (Power) 
(Λειτουργία) στην αρχική οθόνη ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (PS) στο 
χειριστήριο και κατόπιν επιλέξτε [Power Off] (Λειτουργία ανενεργή). Η ένδειξη 
λειτουργίας του συστήματος PS TV θα σβήσει.

Υποδείξεις

• Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το σύστημα PS TV πατώντας το κουμπί 
 (power) (λειτουργία) στο πίσω μέρος του συστήματος PS TV.

• Εάν απενεργοποιήσετε το σύστημα, αυτό δεν θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν 
πατήσετε το κουμπί  (PS) στο χειριστήριο. Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε 
το κουμπί  (power) (λειτουργία) στο πίσω μέρος του συστήματος PS TV και 
κατόπιν πατήστε το κουμπί  (PS) στο χειριστήριο.
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Οδηγός ασφάλειας
Ο Οδηγός ασφάλειας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την 
ασφαλή χρήση του συστήματος PS TV και πληροφορίες σχετικά με τις 
προδιαγραφές. Βεβαιωθείτε ότι τον έχετε διαβάσει προτού χρησιμοποιήσετε 
το σύστημα.

Οδηγός χρήσης
Ο Οδηγός χρήσης περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
δυνατότητες του συστήματος PS TV. Απλώς επιλέξτε  (User’s Guide) 
(Οδηγός χρήσης) στο μενού  (Settings) (Ρυθμίσεις) στην οθόνη LiveArea™ 
για να αποκτήσετε πρόσβαση.  
Μπορείτε επίσης να δείτε τον Οδηγό χρήσης από τη διεύθυνση
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/. Πρέπει να έχετε σύνδεση στο 
διαδίκτυο για να δείτε τον Οδηγό χρήσης.

Βοήθεια
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα PS TV; Δεν 
μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας;
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ενότητα “Βοήθεια” στη 
διεύθυνση
eu.playstation.com/pstv/support/.

Τα « », «PlayStation», «DUALSHOCK» και « » είναι κατοχυρωμένα εμπορικά 
σήματα της Sony Computer Entertainment Inc.
Τα «PS4», «PS3», «PSN» και «LIVEAREA» είναι εμπορικά σήματα τις ίδιας εταιρείας.

Τα «SONY» και «  » είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.

Το «Sony Entertainment Network» είναι εμπορικό σήμα της ίδιας εταιρείας.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo 
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States 
and other countries.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς 
προειδοποίηση.
Οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα του συστήματος και οι εικόνες που 
δημοσιεύονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να διαφέρουν από όσα ισχύουν για το 
σύστημα PS TV που διαθέτετε, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού συστήματος που 
χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, τα σχέδια και οι εικόνες οθονών ενδέχεται να διαφέρουν 
από αυτά του πραγματικού προϊόντος.
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