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 Conectarea la televizor.

Urmaţi paşii de la  la  de mai jos pentru a vă conecta sistemul 
PlayStation®4 la televizor. 

Să începem

Vedere din spate

Conector AC IN (intrare c.a.) Port HDMI OUT Port de intrare HDMI

Cablu HDMI™

Cablu de alimentare 
cu c.a.

La o sursă de energie electrică

Puteţi transfera datele salvate din sistemul PS4™ actual în noul sistem PS4™. 
Dacă intenţionaţi să faceţi acest lucru, vă recomandăm să finalizaţi transferul de 
date în timpul procesului de configurare iniţială a noului dvs. sistem. Dacă 
faceţi acest lucru mai târziu, veţi pierde toate datele salvate pe noul sistem. 
Pentru instrucţiuni despre cum să efectuaţi transferul de date și despre tipurile 
de date pe care le puteți transfera, consultați Ghidul utilizatorului.  
manuals.playstation.net/gb/04.html
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 Conectaţi-vă la Internet.

Vă recomandăm să utilizaţi un cablu LAN (vândut separat), pentru 
o conexiune în reţea mai stabilă.
Dacă preferaţi să utilizaţi o conexiune wireless (Wi-Fi), nu conectaţi 
un cablu LAN.

Profitaţi la maximum de sistemul PS4™ conectându-l la Internet. Vă veţi putea 
juca online şi vă veţi putea conecta cu Prietenii.*1

Vedere din spate

Port LAN

Cablu LAN
(comercializat 

separat)

Tipul conexiunii:

Router Dispozitiv conectat la 
internet, precum un modem

La internet
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Vedere din faţă

Buton de alimentare/Indicator de alimentare

 Porniţi televizorul şi setaţi intrarea pe HDMI.

 Porniţi sistemul PS4™ apăsând butonul  
 (alimentare).

Indicatorul de alimentare iluminează intermitent în albastru şi apoi 
devine alb.

Dacă televizorul dvs. nu afişează o imagine atunci când indicatorul de 
alimentare devine alb, reporniţi sistemul. Apăsaţi butonul  (alimentare) timp 
de cel puţin 7 secunde pentru a opri sistemul şi apoi porniţi-l din nou.
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 Conectaţi controlerul fără fir DUALSHOCK®4 
la sistemul dvs. utilizând cablul USB şi apoi 
apăsaţi butonul  (PS).

Controlerul dvs. se asociază cu sistemul dvs. şi porneşte.

 •  Va trebui să asociaţi un controler atunci când îl utilizaţi pentru prima dată şi 
atunci când utilizaţi controlerul dvs. cu un alt sistem PS4™. Dacă doriţi să 
utilizaţi două sau mai multe controlere, trebuie să asociaţi fiecare controler.

 •  După ce aţi asociat controlerul dvs., puteţi deconecta cablul USB şi utiliza 
controlerul dvs. doar în sistem wireless.

 •  Se pot utiliza până la patru controlere simultan. Atunci când apăsaţi butonul 
 (PS), bara luminoasă străluceşte în culoarea alocată de dvs. Primul 

controler care se conectează este albastru, următoarele controlere strălucind 
în roşu, verde şi roz.

Vedere din faţă

Port USB Port USB

Cablu USB

Buton PS
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 Personalizaţi-l.

Aproape aţi terminat! Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a 
seta o conexiune la Internet, seta data şi ora şi pentru a configura 
alţi parametri - apoi selectaţi [Start Now] (Începere acum) de pe 
ecranul de configurare.
După ce setaţi conexiunea la Internet, se poate descărca automat o 
actualizare pentru programul sistemului. Actualizările ulterioare vor 
îmbunătăţi performanţa şi vor adăuga noi funcţii.

Sistemul PS4™ va fi utilizat de un copil? Dacă acesta este cazul, nu 
omiteţi să citiţi secţiunea „Comenzi parentale”.

Pentru a modifica ulterior orice setare peste care aţi sărit, selectaţi  (Settings) 
(Parametri) de pe ecranul de funcţii. 
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Dacă sistemul PS4™ va fi utilizat de copii, părinţii sau tutorii pot 
restricţiona accesul la anumite conţinuturi sau funcţii, utilizând 
comenzile parentale.
Pentru detalii despre ceea ce se poate restricţiona şi despre modul 
de setare a restricţiilor, consultaţi Ghidul utilizatorului.
manuals.playstation.net/gb/01.html

Puteţi restricţiona utilizarea jocurilor cu limită de vârstă setând 
nivelul de control parental conform următorului tabel.

Europa, Africa şi India

Vârsta jucătorului
Sub 3 

ani

Între 3 
şi 6 
ani

Între 7 
şi 11 
ani

Între 
12 şi 15 

ani

Între 
16 şi 17 

ani

18 ani 
şi 

peste

Setări de control 
parental pentru 
PS4™

1 2 3 5 7 9

Gradul cel mai ridicat 
de restricţionare în 
funcţie de vârstă 
pentru jocuri

Comenzi parentale
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Germania

Vârsta jucătorului
Sub 6 

ani
Între 6 şi 

11 ani
Între 12 
şi 15 ani

Între 16 
şi 17 ani

18 ani şi 
peste

Setări de control 
parental pentru 
PS4™

1 3 5 7 9

Gradul cel mai 
ridicat de 
restricţionare în 
funcţie de vârstă 
pentru jocuri

Portugalia

Vârsta jucătorului
Sub 4 

ani

Între 
4 şi 5 
ani

Între 
6 şi 11 

ani

Între 
12 şi 15 

ani

Între 
16 şi 17 

ani

18 ani 
şi 

peste

Setări de control 
parental pentru 
PS4™

1 2 3 5 7 9

Gradul cel mai 
ridicat de 
restricţionare în 
funcţie de vârstă 
pentru jocuri
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Aruncaţi o privire

Function screen 
(Ecranul de funcţii)
Accesaţi funcţiile sistemului PS4™, 
inclusiv notificările, Prietenii şi 
parametrii.

Content info screen 
(Ecranul cu informaţii 
despre conţinut)
Se afişează cele mai recente 
informaţii despre conţinutul 
selectat.

Buton sus

Buton sus

Buton jos

Buton jos

Home screen 
(Ecranul iniţial)
Zona de conţinut
Accesaţi-vă jocurile şi celălalt 
conţinut. 
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Începeţi jocul
Introduceţi un disc. Selectaţi jocul din zona de conţinut pentru a 
începe să vă jucaţi.

Reveniţi la ecranul iniţial dintr-un joc
Pentru a reveni la ecranul iniţial fără a încheia jocul, apăsaţi butonul 

 (PS).
Pentru a relua jocul, selectaţi-l din zona de conţinut.

Încheiaţi jocul
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul  (PS) şi apoi selectaţi [Close 
Application] (Închidere aplicaţie) din meniul rapid care apare. 

Scoateţi discul
Apăsaţi butonul  (ejectare).

Să ne jucăm

Vedere din faţă

Buton de ejectare

Vedere din faţă
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Conectaţi căștile mono cu microfon
Pentru chat vocal în timpul jocului, conectaţi căștile mono cu 
microfon la mufa pentru căştile stereo ale controlerului dvs.

Încărcaţi controlerul
Cu sistemul PS4™ pornit sau în modul de repaus, conectaţi 
controlerul utilizând un cablu USB. Pentru detalii despre modul de 
repaus, citiţi secţiunea „Închiderea”.

Microfon

Comutator 
MIC

Căști mono cu microfon

Mufă pentru căşti stereo Clemă

Bară luminoasă

Către sistemul PS4™

Port USB
Cablu USB

Pentru a încărca controlerul în timp ce sistemul este în modul de repaus, 
selectaţi o opţiune diferită de [Off] (Oprit) în  (Settings) (Parametri) > 
[Power Saving Settings] (Parametri pentru economisirea energiei) > [Set 
Features Available in Rest Mode] (Setare funcţii disponibile în modul de 
repaus) > [Supply Power to USB Ports] (Alimentare cu energie porturi USB). 
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Partajaţi jocul dvs. online
Apăsaţi butonul SHARE (partajare) şi alegeţi una dintre aceste 
opţiuni pentru partajarea jocului dvs. online.

Butonul SHARE (partajare)

Încărcaţi o captură de ecran
Realizaţi o captură de ecran cu jocul dvs. şi 
încărcaţi-o pe reţelele de socializare sau utilizaţi 

 (Messages) (Mesaje) pentru a o trimite 
Prietenilor.

Încărcaţi un videoclip
Sistemul PS4™ înregistrează continuu ultimele 
15 minute din joc. Puteţi încărca pe reţelele de 
socializare un videoclip cu jocul înregistrat.

Transmiteţi jocul dvs. în timp real
Transmiteţi jocul către un serviciu de transmisie în 
timp real, pentru ca alte persoane să poată viziona 
aventurile dvs.

Partajaţi experienţa dvs. de joc
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Vizualizaţi jocuri partajate
Utilizaţi  (Live from PlayStation) (Live din PlayStation) pentru a 
vizualiza transmisii, videoclipuri sau capturi de ecran partajate de 
alţi jucători.

Jucaţi un joc împreună
Utilizaţi  (Share Play) pentru a partaja ecranul jocului cu un alt 
jucător şi a juca împreună acelaşi joc.*2

Pentru detalii despre funcţia de partajare, consultaţi Ghidul 
utilizatorului. 
manuals.playstation.net/gb/02.html
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Conectaţi-vă la PlayStation™Network
PlayStation™Network este un serviciu online care vă permite să 
extindeţi distracţia cu sistemul PS4™. Atunci când vă conectaţi, 
puteţi utiliza funcţia de partajare, precum şi o varietate largă de 
alte funcţii şi servicii.

Pentru a vă conecta la PlayStation™Network, trebuie să 
deţineţi un cont Sony Entertainment Network. Pentru 
detalii despre conectare, consultaţi Ghidul utilizatorului.
manuals.playstation.net/gb/03.html

 

PlayStation™Network, PlayStation™Store şi PlayStation®Plus se află sub 
rezerva termenilor de utilizare, precum și a restricțiilor specifice fiecărei ţări 
şi a restricţiilor de limbă. Utilizatorii răspund de plata taxelor pentru serviciile 
de internet. Se aplică taxe pentru un anumit conținut și/sau servicii. 
Utilizatorii trebuie să aibă vârsta de cel puţin 7 ani, iar utilizatorii sub 18 ani 
necesită acordul părinţilor. Se pot aplica restricţii suplimentare referitoare 
la vârstă. Disponibilitatea serviciului nu este garantată. Este posibil ca, în 
cazul anumitor jocuri, să se retragă caracteristicile online, după o rezonabilă 
notificare prealabilă - eu.playstation.com/gameservers. Se aplică termenii 
compleţi: PSN Termenii serviciului de pe eu.playstation.com/legal.

Descărcaţi jocuri

Conectaţi-vă cu Prietenii

Trimiteţi mesaje

Chat
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 Atenţie!
Deconectaţi cablul de alimentare cu c.a. de la priza electrică doar atunci când 
indicatorul de alimentare este stins. Dacă îl deconectaţi în timp ce indicatorul 
de alimentare este aprins sau iluminează intermitent, datele pot fi pierdute sau 
se pot corupe şi puteţi deteriora sistemul. Nu omiteţi să citiţi secţiunea 
„Închiderea completă a sistemului” de mai jos.

Puneţi sistemul în modul de repaus
Atunci când sistemul se află în modul de repaus, acesta continuă 
să funcţioneze, însă la un consum de energie redus. Puteţi 
configura sistemul pentru a descărca fişiere şi a încărca un 
controler în timp ce se află în modul de repaus.

Selectaţi  (Power) (Alimentare) de pe ecranul de funcţii şi apoi 
selectaţi [Power Options] (Opţiuni de alimentare) > [Enter Rest 
Mode] (Intrare în modul de repaus). Indicatorul de alimentare 
iluminează intermitent în alb şi apoi devine portocaliu.
Pentru a părăsi modul de repaus, apăsaţi butonul  (PS).

Închiderea completă a sistemului
Selectaţi  (Power) (Alimentare) de pe ecranul de funcţii şi apoi 
selectaţi [Turn Off PS4] (Oprire PS4). Indicatorul de alimentare 
iluminează intermitent în alb şi apoi se stinge.

Indicator de alimentare

Alb Sistemul este pornit.

Portocaliu Sistemul se află în modul de repaus.

Oprit Sistemul este oprit.

Închiderea

15

RO



Informaţii suplimentare
Ghidul utilizatorului
Aflaţi despre tot ceea ce este capabil sistemul PS4™. Aflaţi cum 
puteţi configura parametrii şi cum puteţi utiliza fiecare funcţie.  
Selectaţi  (Settings) (Parametri) >  (User's Guide/Helpful Info)
(Ghidul utilizatorului/informații utile) >  (User's Guide) (Ghidul 
utilizatorului) din function screen (ecranul cu funcţii).
Puteţi, de asemenea, să vizualizaţi Ghidul utilizatorului accesând:
manuals.playstation.net/document/gb/ps4/
Trebuie să aveţi o conexiune la internet pentru a vizualiza Ghidul 
utilizatorului.

Ghidul de siguranţă
Aflaţi cum puteţi utiliza în siguranţă sistemul PS4™. Acest manual 
conţine de asemenea informaţii despre specificaţii. 
Nu omiteţi să le citiţi înainte de a utiliza sistemul.

„ ”, „PlayStation”, „ ”, „DUALSHOCK” şi „ ” sunt mărci comerciale înregistrate sau 
mărci comerciale ale Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY”, „ ” şi „Sony Entertainment Network” sunt mărci comerciale înregistrate ale 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.

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare.

Informaţiile referitoare la funcţionalitatea sistemului şi imaginile publicate în acest document 
pot diferi de cele pentru sistemul dvs., în funcţie de versiunea în uz a programului sistemului. De 
asemenea, ilustraţiile şi imaginile ecranului utilizate în acest ghid pot diferi de produsul efectiv.

Informațiile incluse în acest ghid sunt supuse modificărilor fără aviz prealabil.

*1  Multiplayer-ul online PlayStation®4 necesită abonament plătit pentru PlayStation®Plus. 
Abonamentul PlayStation®Plus este disponibil doar pentru titularii de cont Sony Entertainment 
Network cu acces la PlayStation™Store și internet de mare viteză. Conţinutul şi serviciile 
PlayStation®Plus variază în funcţie de vârsta abonatului.

*2  Share Play: un număr nelimitat de sesiuni de câte 60 de minute. Calitate de membru 
PlayStation®Plus, internet de mare viteză (încărcare de 2 MBps recomandată), cont necesar PS4™ 
şi Sony Entertainment Network. Se aplică restricţiile specifice fiecărei ţări şi fiecărui joc, precum şi 
alte restricţii: eu.playstation.com/shareplay.
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