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Dobrodošli v prihodnosti igranja.
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 Sistem priključite na televizor.

Za priključitev sistema PlayStation®4 na televizor sledite spodnjim 
korakom  do . 

Začnimo

Hrbtna stran

Priključek AC IN Vrata HDMI OUT Vhodna vrata HDMI

Kabel HDMI™

Napajalni kabel AC

Na napajanje z električno energijo

Shranjene podatke iz trenutnega sistema PS4™ lahko prenesete v vaš nov 
sistem PS4™. Priporočamo vam, da prenos podatkov opravite med začetno 
nastavitvijo svojega novega sistema. Če to opravite pozneje, boste izgubili 
morebitne shranjene podatke v novem sistemu. V uporabniškem priročniku 
poiščite navodila za prenos podatkov in informacije o vrstah podatkov, ki jih 
lahko prenesete. manuals.playstation.net/gb/04.html
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 Vzpostavite internetno povezavo.

Priporočamo vam, da za stabilnejšo omrežno povezavo uporabite 
kabel LAN (naprodaj ločeno).
Če raje želite uporabiti brezžično povezavo (Wi-Fi), ne priključite 
kabla LAN.

Vzpostavite internetno povezavo, da izkoristite vse možnosti sistema PS4™. 
Igrali boste lahko spletne igre in se povezali s Prijatelji.*1

Hrbtna stran

Vrata LAN

Kabel LAN
(naprodaj 
posebej)

Vrsta povezave:

Usmerjevalnik Naprava za povezovanje z 
internetom, kot je modem

Na Internet
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Sprednja stran

Gumb za vklop/indikator napajanja

 Vklopite televizor in izberite vhod HDMI.

 Vklopite sistem PS4™ s pritiskom gumba  
 (vklop).

Indikator napajanja utripa modro, nato pa začne svetiti belo.

Če televizor ne predvaja slike, ko indikator napajanja začne svetiti belo, 
ponovno zaženite sistem. Za vsaj 7 sekund pridržite gumb  (vklop), da 
izklopite sistem, nato pa ga ponovno vklopite.
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 Brezžični igralni plošček DUALSHOCK®4 
povežite s sistemom prek kabla USB in 
pritisnite gumb  (PS).

Igralni plošček se poveže s sistemom in vklopi.

 •  Igralni plošček morate združiti, ko ga uporabljate prvič in ko igralni plošček 
uporabljate z drugim sistemom PS4™. Če želite uporabljati dva ali več igralnih 
ploščkov, morate združiti vsak igralni plošček.

 •  Ko združite igralni plošček, lahko izključite kabel USB in igralni plošček 
uporabljate brezžično.

 •  Hkrati lahko uporabljate največ štiri igralne ploščke. Ko pritisnete gumb 
 (PS), svetlobni indikator zasveti v določeni barvi. Prvi igralni plošček za 

povezavo je moder, ostali igralni ploščki pa svetijo rdeče, zeleno in rožnato. 

Sprednja stran

Vrata USB Vrata USB

Kabel USB

Gumb PS
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 Prilagodite ga sebi.

Skoraj ste že končali. Sledite navodilom na zaslonu za vzpostavitev 
internetne povezave, nastavite datum in čas ter konfigurirajte 
druge nastavitve – nato pa na zaslonu za nastavitve izberite [Start 
Now] (Začni zdaj).
Ko nastavite internetno povezavo, se lahko samodejno prenese 
posodobitev sistemske programske opreme. Prihodnje 
posodobitve izboljšajo delovanje in dodajo nove funkcije.

Ali bodo sistem PS4™ uporabljali otroci? V tem primeru preberite 
poglavje "Starševski nadzor".

Če pozneje želite spremeniti nastavitve, ki ste jih preskočili, izberite  (Settings) 
(Nastavitve) na zaslonu s funkcijami.
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Če bodo sistem PS4™ uporabljali otroci, lahko starši ali skrbniki s 
starševskim nadzorom omejijo dostop do nekaterih vsebin ali 
funkcij.
Podrobnosti o tem, kaj lahko omejite in kako lahko nastavite 
omejitve, si oglejte v Uporabniškem priročniku.
manuals.playstation.net/gb/01.html

Uporabo iger s starostno omejitvijo lahko omejite tako, da nastavite 
raven starševskega nadzora glede na naslednjo tabelo.

Evropa, Afrika in Indija

Starost igralca
Mlajši 

od 
3 let

3–6 7–11 12–15 16–17
Starejši 

od  
18 let

Nastavljanje 
starševskega 
nadzora PS4™

1 2 3 5 7 9

Oznaka najvišje 
primerne starosti

Nemčija

Starost igralca
Mlajši od 

6 let
6–11 12–15 16–17

Starejši 
od 18 let

Nastavljanje 
starševskega 
nadzora PS4™

1 3 5 7 9

Oznaka najvišje 
primerne starosti

Starševski nadzor
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Portugalska

Starost igralca
Mlajši 

od 
4 let

4–5 6–11 12–15 16–17
Starejši 

od  
18 let

Nastavljanje 
starševskega 
nadzora PS4™

1 2 3 5 7 9

Oznaka najvišje 
primerne starosti
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Ozrite se naokoli

Function screen (Zaslon 
s funkcijami)
Dostopajte do funkcij sistema 
PS4™, kot so obvestila, vaši 
prijatelji in nastavitve.

Content info screen 
(Zaslon z informacijami 
o vsebini)
Prikazane so najnovejše 
informacije o izbrani vsebini.

Gumb navzgor

Gumb navzgor

Gumb navzdol

Gumb navzdol

Home screen  
(Domači zaslon)
Območje z vsebino
Dostop do iger in drugih 
vsebin.
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Začni igro
Vstavite ploščo. Izberite igro na območju z vsebino in igrajte.

Vrnitev na domači zaslon iz igre
Če se želite vrniti na domači zaslon brez končanja igre, pritisnite 
gumb  (PS). 
Da nadaljujete igranje igre, jo izberite na območju z vsebino.

Končanje igre
Pridržite gumb  (PS), nato pa iz hitrega menija, ki se prikaže, 
izberite [Close Application] (Zapri aplikacijo).

Izmet plošče
Pritisnite gumb  (izmet). 

Igrajmo

Sprednja stran

Gumb za izmet

Sprednja stran
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Priključitev mono slušalk
Za glasovni klepet med igranjem priključite mono slušalke v vtič za 
stereo slušalke igralnega ploščka.

Polnjenje igralnega ploščka
Ko je sistem PS4™ vklopljen ali v stanju mirovanja, igralni plošček 
priključite s kablom USB. Podrobnosti o stanju mirovanja si oglejte 
v delu "Zaustavitev".

Mikrofon

Stikalo MIC

Mono slušalke

Vtič za stereo slušalke Sponka

Svetlobni indikator

Na sistem PS4™

Vrata USB
Kabel USB

Če igralni plošček želite polniti, ko je sistem v stanju mirovanja, izberite 
možnost, ki ni [Off] (Izklop) v možnosti  (Settings) (Nastavitve) > [Power 
Saving Settings] (Nastavitve varčevanja porabe) > [Set Features Available in 
Rest Mode] (Nastavitev funkcij, na voljo v stanju mirovanja) > [Supply Power 
to USB Ports] (Napajanje prek vrat USB).
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Igranje objavljajte v spletu
Pritisnite gumb SHARE in izberite eno od teh možnosti za objavo 
igranja v spletu.

Gumb SHARE (Skupna raba)

Prenos posnetka zaslona
Naredite posnetek zaslona igranja in ga prenesite 
v družabna omrežja ali pa ga z možnostjo 

 (Messages) (Sporočila) pošljite Prijateljem.

Prenos videoposnetka
Sistem PS4™ neprekinjeno snema zadnjih 15 minut 
igranja. Videoposnetek posnetega igranja lahko 
prenesete v družabna omrežja.

Igranje prenašajte v živo
Igranje prenašajte v storitev za pretakanje v živo, 
da vaše dogodivščine lahko spremljajo tudi drugi.

Delite igralna doživetja
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Ogled objavljenega igranja
Možnost  (Live from PlayStation) (V živo iz PlayStation) uporabite 
za ogled prenesenih vsebin,videoposnetkov ali posnetkov 
zaslonov, ki jih delijo drugi igralci.

Skupno igranje
Z možnostjo  (Share Play) (Skupno igranje) zaslon igre delite z 
drugim igralcem in igrajte skupaj.*2

Podrobnosti o funkciji skupne rabe si oglejte v Uporabniškem 
priročniku. 
manuals.playstation.net/gb/02.html
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Prijava v PlayStation™Network
PlayStation™Network je spletna storitev, ki omogoča dodatne 
možnosti ob uporabi sistema PS4™. Ko se prijavite, lahko 
uporabljate funkcijo skupne rabe ter številne druge funkcije in 
storitve.

Če se želite prijaviti v PlayStation™Network, potrebujete 
račun za Sony Entertainment Network. Podrobnosti o 
prijavi si oglejte v Uporabniškem priročniku.
manuals.playstation.net/gb/03.html

 

Za storitve PlayStation™Network, PlayStation™Store in PlayStation®Plus 
veljajo pogoji uporabe ter omejitve glede na državo in jezik. Stroške 
dostopa do interneta mora poravnati uporabnik. Določene vsebine in/ali 
storitve so plačljive. Uporabniki morajo biti stari najmanj 7 let. Uporabniki, 
mlajši od 18 let, potrebujejo soglasje staršev. Veljajo lahko dodatne 
starostne omejitve. Razpoložljivost storitev in zajamčena. Spletne funkcije 
določenih iger lahko ob predhodnem obvestilu umaknemo –  
eu.playstation.com/gameservers. Veljajo celotna določila: Pogoji storitve 
PSN na spletni strani eu.playstation.com/legal.

Prenašanje iger

Povezava s Prijatelji

Pošiljanje sporočil

Klepet
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 Pozor
Napajalni kabel AC iz napajalne vtičnice izključite samo, ko indikator napajanja 
ne sveti. Če ga izključite, ko indikator napajanja sveti ali utripa, lahko pride do 
izgube ali poškodovanja podatkov in poškodovanja sistema. Preberite spodnje 
poglavje "Popoln izklop sistema".

Preklop sistema v stanje mirovanja
Ko je sistem v stanju mirovanja, še vedno deluje, vendar porabi 
manj energije. Sistem lahko konfigurirate tako, da prenaša 
datoteke in polni igralni plošček, ko je v stanju mirovanja.

Izberite  (Power) (Vklop) na funkcijskem zaslonu, nato pa [Power 
Options] (Možnosti napajanja) > [Enter Rest Mode] (Prehod v stanje 
mirovanja). Indikator napajanja utripa belo, nato pa začne svetiti 
oranžno.
Če želite zapreti stanje mirovanja, pritisnite gumb  (PS).

Popoln izklop sistema
Izberite  (Power) (Vklop) na funkcijskem zaslonu, nato pa [Turn 
Off PS4] (Izklop sistema PS4). Indikator napajanja utripa belo, nato 
pa se ugasne.

Indikator napajanja

Belo Sistem je vklopljen.

Oranžno Sistem je v stanju mirovanja.

Izklopljeno Sistem je izklopljen.

Zaustavitev
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Dodatne informacije
Uporabniški priročnik
Spoznajte vse možnosti sistema PS4™. Izvedite, kako lahko 
konfigurirate nastavitve in uporabljate vse funkcije. Na Function 
screen (Zaslon s funkcijami) izberite  (Settings) (Nastavitve) > 

 (User's Guide/Helpful Info) (Uporabniški priročnik/koristne 
informacije) >  (User's Guide) (Uporabniški priročnik). Uporabniški 
priročnik lahko preberete tudi na spletni strani:  
manuals.playstation.net/document/gb/ps4/
Za ogled Uporabniškega priročnika potrebujete internetno 
povezavo.

Varnostna navodila
Izvedite, kako lahko varno uporabljate sistem PS4™. Ta priročnik 
vsebuje tudi informacije o specifikacijah. 
Preberite ga pred uporabo sistema.

“ ”, “PlayStation”, “ ”, “DUALSHOCK” in ” ” so registrirane blagovne znamke ali 
blagovne znamke družbe Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY”, “ ” in “Sony Entertainment Network” sta registrirani blagovni znamki družbe 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.

Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

Glede na različico sistemske programske opreme, ki jo uporabljate, se lahko informacije  
o funkcionalnosti sistema in slike, ki so objavljeni v tem dokumentu, razlikujejo od tistih v  
vašem sistemu. Prav tako se lahko slike in prikazni zasloni v tem priročniku razlikujejo od 
dejanskega izdelka.

Informacije v tem vodiču se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

*1  Za spletno igranje z več igralci s konzolo PlayStation®4 potrebujete plačljivo naročnino 
na PlayStation®Plus. Naročnina PlayStation®Plus je na voljo samo imetnikom računa Sony 
Entertainment Network z dostopom do PlayStation™Store in hitro internetno povezavo. Vsebine 
in storitve za PlayStation®Plus se razlikujejo glede na starost naročnika.

*2  Share Play (skupno igranje): neomejene 60-minutne seje. Potrebujete članarino PlayStation®Plus, 
hitro internetno povezavo (priporočamo 2 Mb/s prenosa), PS4™ in račun Sony Entertainment 
Network. Veljajo omejitve glede države, iger in druge omejitve: eu.playstation.com/shareplay.
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