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Безопасност и поддръжка
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
За да избегнете токов удар, не отваряйте
модула. За сервизните дейности се обръщайте
само към квалифициран персонал.
Внимание
Използване на контроли или настройки, или
извършване на процедури, различни от
тези, упоменати тук, може да доведе до
опасно излагане на радиация.
Използването на оптически средства с този
продукт увеличава опасността от увреждане
на очите.

Този уред е класифициран като CLASS 1 LASER продукт
съгласно IEC60825-1:2007, 2014.
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Това оборудване е тествано и съответства на ограниченията
в директивата RE при употреба на свързващ кабел, не
по-дълъг от 3 метра. Не използвайте кабели с дължина
над 3 метра.
Този продукт е произведен от или от името на Sony
Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония.
Внася се и се разпространява в Европа от Sony Interactive
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street,
Лондон, W1F 7LP, Великобритания.
Упълномощеният представител за издаване и запазване на
Декларации за съответствие е Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Декларация за съответсвие с изискванията на
Директива RE (неофициален документ)

Припадък, предизвикан от светлинен стимулатор
(Фотосензитивна епилепсия)

С настоящото Sony Interactive Entertainment Inc. декларира,
че този продукт е в съответствие със съществените
изисквания и другите приложими разпоредби на Директива
2014/53/EC. За повече подробности, моля, посетете следната
Интернет страницата: http://www.compliance.sony.de/
Това радиооборудване е предназначено за употреба с
одобрената(ите) версия(и) на софтуера, които са посочени в
ЕС декларацията за съответствие. Софтуерът, зареден на
това радиооборудване, е проверен за съответствие със
съществените изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Версията на софтуера може да намерите по следния начин:
Изберете
(Settings) (Настройки) > [System] (Система) >
[System Information] (Информация за системата).
Диапазон на честота при безжична мрежа и максимална
изходна мощност:
– Bluetooth® 2,4 GHz: по-малко от 10 mW
– WLAN 2,4 GHz: по-малко от 100 mW
– WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: по-малко от 100 mW, W58:
по-малко от 25 mW
Това радио оборудване беше оценено като приемник
категория 1, определен в EN 300 440 V2.1.1.

Ако страдате от епилепсия или сте имали припадъци,
консултирайте се с вашия лекар преди да играете. Някои
хора може да получат дразнене в областта на очите,
нарушено зрение, мигрена, тикове, конвулсии,
причерняване, загуба на съзнание или дезориентация,
когато бъдат подложени на мигащи или примигващи
светлини или други светлинни стимули чрез телевизионния
екран или докато играят видеоигри. Ако получите някой от
гореизброените симптоми докато играете, прекратете
употребата незабавно и се консултирайте с вашия лекар.

Екодизайн на продукта

Радиовълните могат да окажат въздействие върху
електронното оборудване или медицинските устройства
(например пейсмейкъри),
което може да предизвика неправилната им работа и
евентуално причиняване на телесна повреда.

За информация относно ресурсите и енергийната
ефективност, свързана с изискванията на ЕС за екодизайн
на Регламент (ЕС) № 801/2013, както и Инициативата за
саморегулиране на Европейския съюз за по-нататъшно
подобряване на енергийната ефективност на конзолите за
видеоигри (приета съгласно COM(2015) 178 окончателен
доклад на Европейската комисия), посетете следния URL
адрес: playstation.com/Ecodesign
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Спрете незабавно да играете, когато усетите
следните симптоми
В допълнение към горните симптоми, ако по време на игра
усетите главоболие, световъртеж, гадене, умора, симптоми,
подобни на морска болест, или ако усетите дискомфорт или
болки в очите, ушите, дланите, ръцете или краката,
незабавно преустановете използването на продукта. Ако
състоянието не отмине, потърсете медицинска помощ.

Радиовълни
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ˎˎ Ако използвате пейсмейкър или друго медицинско
устройство, консултирайте се с вашия лекар или
производителя на медицинското устройство преди да
използвате опцията за безжична мрежа.
(Bluetooth® или WLAN).
ˎˎ Не използвайте опцията за безжична мрежа на
следните места:
– Места, където е забранено използване на безжични
мрежи, като например болници. Спазвайте правилата
на медицинските заведения, когато използвате
системата на тяхна територия.
– Места в близост до противопожарни аларми,
автоматични врати и други видове автоматизирани
устройства.

3D изображения
Някои потребители могат да усетят дискомфорт
(напрежение или умора на очите, или гадене), докато
гледат 3D (триизмерни) видео изображения или играят 3D
игри на 3D телевизори. Ако изпитате дискомфорт, трябва
веднага да прекъснете използването на телевизора, докато
неприятните усещания изчезнат.
Принципно препоръчваме да избягвате продължително
използване на PlayStation®4 системата и да правите
15-минутна почивка на всеки час игра. Имайте предвид,
че при играене на 3D видео игри или гледане на 3D видео,
необходимите дължина и честота на почивките са различни
за всеки, затова правете достатъчно продължителни
прекъсвания, за да могат неприятните усещания и
дискомфорт да отшумят. Консултирайте се с лекар, ако
симптомите продължават.
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Зрението на децата (особено на деца на възраст под 6
години) все още е в процес на развитие. Консултирайте се
с личния лекар на вашето дете преди да му позволите да
гледа 3D видео или да играе 3D видео игри. Възрастните
трябва да следят и да се погрижат децата да спазват
горепосочените препоръки.

Софтуер на системата
Актуализирайки софтуера на системата PS4™, можете да се
наслаждавате на допълнителни функции, по-голямо
удобство и подобрена безопасност. Винаги актуализирайте
към най-новата версия.
ˎˎ Ако не можете да актуализирате по интернет, можете
също да използвате диск на игра или USB устройство за
съхранение на данни. За подробности посетете сайта за
актуализации (
заден капак).
ˎˎ Използването на тази система PS4™ предполага
приемане на лицензното споразумение за софтуера на
системата на Sony Interactive Entertainment Inc. За
допълнителни подробности се обърнете към
doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Използването на този продукт с търговска цел
и отдаването му под наем е забранено.

Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ...............................................2
Предпазни мерки.................................................6
Спецификации................................................... 15
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Авторски права и търговски марки.................. 18

Информацията в това ръководство подлежи на промяна
без предизвестие.
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Предпазни мерки
Прочете внимателно това ръководство преди да използвате
този продукт и го запазете за бъдещи справки. Необходимо
е родителите и настойниците на децата да прочетат това
ръководство и да проверяват дали децата спазват всички
мерки за безопасност.

Безопасност
Този продукт е разработен с изключително внимание към
безопасността. Всяко електрическо устройство обаче, ако се
използва неправилно, може да причини пожар,
електрически удар или телесна повреда. За да осигурите
безопасна експлоатация, следвайте тези насоки:
ˎˎ Спазвайте всички предупреждения, предпазни мерки
и указания.
ˎˎ Проверявайте редовно AC захранващ кабел за повреда
и натрупване на прах около щепсела или контакта.
ˎˎ Прекратете употребата, извадете AC захранващ кабел от
контакта и откачете всякакви други кабели незабавно,
ако уредът се държи по необичаен начин, издава
необичайни звуци или миризми или се нагрее твърде
много при докосване.
ˎˎ Не използвайте продукта, ако горният му капак е свален.
Подобно действие може да предизвика токов удар или
неизправност.
ˎˎ Свържете и използвайте системата с осигурен лесен
достъп до контакта.
ˎˎ Свържете се с подходяща линия за обслужване на
клиенти на PlayStation®, информация за която може да
бъде намерена в гаранционната брошура.
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Употреба и съхранение
ˎˎ Трябва да инсталирате системата и да работите с нея,
като спазвате минимално разстояние от тялото 20 cm.
ˎˎ Не използвайте системата, поставена в затворени
шкафове или на други места, където температурата
може да се повиши. Това може да доведе до прегряване
на системата и да предизвика неизправност, пожар или
нараняване.
ˎˎ Ако вътрешната температура на системата се повиши,
ще се изведе съобщение. В този случай изключете
системата и я оставете изключена за известно време.
След като системата се охлади, преместете я на място
с добра вентилация и чак след това продължете
използването й.
ˎˎ Използвайте на добре осветено място и стойте на
безопасно разстояние от екрана на телевизора.
ˎˎ Избягвайте продължителна употреба на PS4™
системата. Правете 15-минутна почивка на всеки
час игра.
ˎˎ Избягвайте да играете, когато сте уморени или се
нуждаете от сън.
ˎˎ Незабавно спрете да използвате системата, ако се
почувствате уморени, или ако усетите дискомфорт или
болки в дланите или ръцете докато работите с
безжичния контролер. Ако това състояние продължи,
потърсете медицинска помощ.
ˎˎ Ако усетите, който и да било от следните здравни
проблеми, преустановете използването на системата
незабавно. Ако симптомите продължат, потърсете
медицинска помощ.
– Световъртеж, гадене, умора или симптоми, подобни на
морска болест.

ˎˎ
ˎˎ

ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ

ˎˎ

ˎˎ

– Дискомфорт или болки, в която и да било част от
тялото, като очите, ушите, дланите или ръцете.
Дръжте системата, аксесоарите и всички дребни
компоненти далеч от малки деца.
Дръжте този продукт далеч от малки деца. Възможно е
малките деца да погълнат дребните части или да увият
кабели около себе си, което може да причини
нараняване или да предизвика злополука или повреда
на уреда.
Уверете се, че AC захранващ кабел е изключен от
електрическата мрежа преди да свържете HDMI кабела.
Не докосвайте системата или включените кабели или
аксесоари по време на гръмотевична буря.
Не използвайте системата или аксесоарите в близост
до вода.
Не допускайте течности, малки частици или други чужди
тела да попаднат в системата или в аксесоарите.
Не излагайте системата на дъжд или влага.
Не поставяйте съд с течност върху системата.
Не докосвайте конекторите на системата или
аксесоарите.
Не излагайте системата или аксесоарите на прах, дим
или пара. Освен това не поставяйте системата на място,
където има прекалено много прах или цигарен дим.
Събирането на прах или наслагванията от цигарен дим
върху вътрешните компоненти (като лещата например)
могат да доведат до неправилна работа на системата.
Не поставяйте системата в позиция, различна от
вертикална или хоризонтална. Ако поставяте системата
във вертикално положение, използвайте вертикалната
стойка (продава се отделно) за този модел на системата.
Внимавайте при пренасяне на системата. Ако не сте
хванали добре, системата може да падне и да причини
вреди или наранявания.

ˎˎ Не местете или не променяйте позицията на системата,
когато в нея има поставен диск. Вибрациите могат да
доведат до надраскване на диска или системата.
ˎˎ Не изключвайте системата, докато данните се записват
на или се зареждат от устройство за съхранение на
данни на системата.
ˎˎ Не откачайте AC захранващ кабел от електрическата
мрежа докато индикаторът за захранване не се
изключи. Ако откачите AC захранващ кабел докато
индикаторът за захранване свети или мига, е възможно
да изгубите или повредите данни, или е възможно да се
нанесат щети на системата.
ˎˎ Не премествайте системата или променяйте позицията
й докато индикаторът за захранване свети или мига.
Възможна е загуба или повреда на данни или
повреждане на системата.
ˎˎ Не подпирайте и не поставяйте предмети върху
системата и не поставяйте системата и други устройства
едно върху друго.
ˎˎ Не поставяйте системата и свързаните аксесоари на
пода или на място, където могат да спънат някого.
ˎˎ Не допускайте продължителен телесен контакт със
системата или въздух от вентилационните отвори на
системата, докато тя работи. Продължителен контакт
при тези условия може да предизвика
нискотемпературни изгаряния.
ˎˎ Когато включвате системата към плазмен или
прожекционен* телевизор, не оставяйте неподвижен
образ на екрана на телевизора за продължителен
период от време, тъй като образът може да се отпечата
за постоянно на екрана.

BG

* С изключение на екрани с течни кристали (LCD)
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ˎˎ Съветваме родителите да наблюдават децата си, когато
са онлайн, за да осигурят безопасно и отговорно
използване на Интернет. За повече информация вижте
playstation.com/parents.
ˎˎ Възможна е трайна загуба на слуха, ако слушалките
се използват при прекалено високо ниво на силата на
звука. Настройте силата на звука на безопасно ниво.
С времето все по-силният звук може да започне да
звучи нормално, но всъщност да уврежда слуха ви.
Ако изпитате шум в ушите или какъвто и да било
дискомфорт в ушите си или заглушен говор, спрете да
слушате и прегледайте слуха си. Колкото по-силен е
звукът, толкова по-скоро е възможно той да се отрази на
слуха ви. За да защитите слуха си:
– Ограничете времето, през което използвате слушалките
с усилен звук.
– Избягвайте да усилвате звука с цел да заглушите
шумното обкръжение.
– Намалете звука, ако не можете да чувате хората,
говорещи до вас.
ˎˎ Не използвайте слушалките, ако причиняват
дискомфорт на кожата ви. Ако слушалките причиняват
дискомфорт на кожата ви, спрете да ги използвате
незабавно. Ако симптомите не изчезнат дори след като
спрете употребата, потърсете медицинска помощ.
ˎˎ При използване на слушалката или слушалката в
условия на особено сух въздух, възможно е понякога да
усещате слаб и кратък разряд на (статично)
електричество на ушите си. Това е резултат от
натрупването на електричество в тялото и не е повреда
по слушалката или слушалките.
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Условия на съхранение
ˎˎ Не излагайте системата, батерията или аксесоарите на
високи температури, висока влажност или пряка
слънчева светлина.
ˎˎ Не нагрявайте системата с кухненски или нагревателен
уред, например сешоар. Това може да доведе до
възникване на пожар, нараняване или неизправност.
ˎˎ Не поставяйте системата или аксесоарите върху
повърхности, които са нестабилни, наклонени или
подложени на вибрации.

Използване на DUALSHOCK®4 безжичен контролер
Следните забележки могат също да се отнасят за други
контролери.
ˎˎ Внимание – използване на вградената батерия:
– Този продукт съдържа литиево-йонна презареждаща се
батерия.
– Преди да използвате този продукт, прочетете всички
инструкции за работа и зареждане на батерията и ги
следвайте внимателно.
– Бъдете изключително внимателни при работа с
батерията. Неправилното използване може да доведе
до пожар или изгаряния.
– Никога не се опитвайте да отваряте, смачквате,
загрявате или изгаряте батерията.
– Не оставяйте батерията да се зарежда за
продължително време, когато не използвате продукта.
– Винаги изхвърляйте използваните батерии в
съответствие с местните закони или изисквания.

ˎˎ Не работете с течащи литиево-йонни батерии. Ако
вътрешната течност на батерията изтича, незабавно
спрете да използвате продукта и се свържете със служба
за техническа поддръжка за помощ. Ако течността
попадне върху вашите дрехи, кожа или в очите,
незабавно измийте засегнатата област с чиста вода и се
консултирайте с лекаря си. Течността от батерията може
да предизвика слепота.
ˎˎ Не използвайте функцията за вибрация, ако имате
заболяване или травма на костите, ставите или
мускулатурата на ръцете или китките си. Ако имате
заболяване или травма, не използвайте безжичния
контролер, за да играете софтуерни заглавия,
съдържащи функцията за вибрация, освен ако първо не
сте я деактивирали.
ˎˎ Можете да включите или изключите функцията за
вибрация от
(Settings) (Настройки) на функционалния
екран.
ˎˎ Когато използвате функцията на сензора за движение на
безжичния контролер, внимавайте за следните неща.
Ако контролерът удари човек или обект, това може да
причини случайно нараняване или повреда.
– Преди да използвате функцията на сензора за
движение, се уверете, че имате достатъчно място, за да
се движите свободно.
– Хванете здраво безжичния контролер, за да не го
изпуснете и да причините повреда или нараняване.
– Когато използвате безжичния контролер с USB кабел, се
уверете, че кабелът не може да удари човек или
предмет, и не издърпвайте кабела от PS4™ системата,
докато тя работи.
– Някои периферни устройства за система PlayStation®,
PlayStation®2 и PlayStation®3, като аналоговия контролер

ˎˎ

ˎˎ
ˎˎ

ˎˎ

(DUALSHOCK®), аналоговия контролер (DUALSHOCK®2) и
безжичния контролер DUALSHOCK®3 не са съвместими
със системата PS4™.
Не гледайте светлинната лента на контролера, когато
мига. Ако изпитате дискомфорт или болка някъде по
тялото си в резултат на светлинна стимулация,
прекратете употребата незабавно.
Зареждайте на място, където температурата е в обхват
между 10 °C и 30 °C. Зареждането може да е по-малко
ефективно, когато се извършва в други условия.
Батерията има ограничен живот. Издръжливостта на
батерията постепенно ще намалява с многократната
употреба и възрастта. Животът на батерията също се
различава в зависимост от начина на съхранение,
състоянието на употреба, условията и други фактори.
Когато безжичният контролер не се използва за
продължителен период от време се препоръчва да го
зареждате напълно поне веднъж годишно, за да
поддържате функционалността на батерията.
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Вентилационни отвори
Не блокирайте вентилационните отвори. За поддържане на
добра вентилация, следвайте насоките по-долу:
ˎˎ Сложете системата на най-малко 10 см разстояние
от стената.
ˎˎ Не поставяйте системата върху килим или постелка
с дълги влакна.
ˎˎ Не поставяйте системата на тясно или претрупано
с други предмети място.
ˎˎ Не покривайте системата с текстилни покривки.
ˎˎ Не оставяйте да се събира прах по вентилационните
отвори.
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Използване на AC захранващ кабел
ˎˎ С цел гарантиране на безопасна работа, редовно
проверявайте AC захранващ кабел. Ако е повреден,
спрете да го използвате незабавно и се свържете с
подходящия екип за обслужване на клиенти на
PlayStation®, информация за който можете да откриете в
гаранционната брошура.
ˎˎ Не използвайте друг захранващ кабел освен AC
захранващ кабел, който е включен към системата. Не
модифицирайте кабела.
ˎˎ Не докосвайте щепсела на AC захранващ кабел с
мокри ръце.
ˎˎ Пазете AC захранващ кабел от настъпване или
защипване, особено близо до щепсела, удължителите и
мястото, където кабелът излиза от системата.
ˎˎ Не слагайте тежки предмети върху кабела.
ˎˎ Не слагайте AC захранващ кабел близо до отоплителни
уреди и не го излагайте на висока температура.
ˎˎ Не позволявайте да се натрупва прах или външни
вещества около конектор AC IN. Преди да свържете или
включите AC захранващ кабел, се уверете, че няма прах
или чужди вещества в или върху щепсела на
захранването или свързващия край на кабела,
електрическото захранване или конектор AC IN на гърба
на системата. Ако щепселът или конекторът се замърси,
го почистете със суха кърпа преди да го свържете.
ˎˎ Изключете AC захранващ кабел от електрическата мрежа
преди да почиствате или премествате системата, или
когато не възнамерявате да използвате системата за
продължителен период от време. Когато изключвате,
дръжте AC захранващ кабел за щепсела и дърпайте
директно навън от електрическия контакт. Никога не
дърпайте за кабела и не издърпвайте под ъгъл.
ˎˎ Не свързвайте AC захранващ кабел към трансформатор
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или инвертор. Свързването на AC захранващ кабел с
трансформатор при пътуване в други страни или
инвертор за използване в автомобила може да
предизвика прегряване на системата и може да
предизвика изгаряния или повреда.

Никога не разглобявайте или модифицирайте
системата или аксесоарите
Използвайте PS4™ системата и аксесоарите според
инструкциите в документацията, придружаваща продукта.
Не сте упълномощени да анализирате или модифицирате
системата или да анализирате и използвате схемите на
платките. Непозволеното модифициране на системата
анулира вашата гаранция. В системата PS4™ няма
компоненти, които да се обслужват от потребителя
(твърдият диск може да се премахва, но не да се разглобява
или модифицира). Освен това съществува и риск от
излагане на въздействието на лазерна радиация, както и от
токов удар.

Мрежа
ˎˎ За свързване в мрежата е необходима широколентова
интернет връзка.
ˎˎ Вие носите отговорност за таксите за интернет услуги.
За подробности се обръщайте към информацията,
предоставена във вашия договор за предоставяне на
услуги или се свържете със своя доставчик на интернет
услуги.
ˎˎ Използвайте само Ethernet кабел, съвместим с 10BASE-T,
100BASE-TX или 1000BASE-T мрежи. Не използвайте
кабел за стандартни телефонни линии или кабели от
вид, който е различен от изброените тук. Използването
на неподходящ проводник или кабел може да доведе

до по-силен електрически ток, отколкото се изисква за
LAN порта, което да доведе до прегряване, пожар или
неизправност.

Опция за безжична мрежа
ˎˎ Честотите, използвани от опцията за безжична мрежа на
този продукт, са в обхвата 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®) /
5 GHz (WLAN). Радиочестотният обхват от 2,4 GHz се
използва от различни устройства. Този продукт е
разработен така, че да сведе до минимум ефекта от
други устройства, които използват същия обхват. В
някои случаи обаче смущенията от други устройства
могат да намалят скоростта на връзката, да ограничат
обхвата на сигнала, или пък връзката да бъде
прекратена неочаквано.
ˎˎ Работата в обхват 5150 – 5350 MHz е ограничена до
употреба само на закрито.
ˎˎ Когато използвате функцията за сканиране (търсене на
връзка) на PS4™ системата за избиране на точка за
достъп до WLAN, могат да бъдат показани точки за
достъп, които не са предназначени за публично
използване. Свързвайте се само с точки за достъп, които
имате право да използвате, или използвайте такива,
които се предлагат от услуга за публичен WLAN достъп
или “горещи точки” (hotspot).

Кондензиране на влага

влагата не се изпари (това може да отнеме няколко часа).
Ако системата все още не работи правилно се свържете с
подходяща линия за обслужване на клиенти на PlayStation®,
информация за която може да бъде намерена в
гаранционната брошура.

Почистване
От съображения за безопасност преди да почиствате
системата или свързаните аксесоари, откачете AC
захранващ кабел от контакта.
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Външни повърхности (пластмасовият капак на
системата и безжичният контролер)
Следвайте указанията по-долу, за да предотвратите
повреждането или обезцветяването на повърхността.
ˎˎ Използвайте мека суха кърпа.
ˎˎ Не използвайте инсектициди или други летливи
вещества.
ˎˎ Не оставяйте за дълго време гумени или винилови
материали върху повърхността на продукта.
ˎˎ Не използвайте разтворители или други химикали. Не
бършете с кърпа за чистене, третирана с химикали.

Вентилационни отвори
Когато във вентилационните отвори на системата се събере
прах, отстранете го с прахосмукачка на ниска мощност.

Ако системата или дискът се внесат направо от много
студено място на по-топло място, върху лещите вътре в
системата или върху диска може да кондензира влага. Ако
това стане, системата може да спре да работи нормално.
В този случай извадете диска и изключете системата,
включително от щепсела. Не слагайте диска отново, докато
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Конектори

Съхранение

Не използвайте, когато конекторите на системата или AC
захранващ кабел не са чисти. Ако се използват мръсни, това
може да попречи на протичането на електрически ток.
Махнете насъбралия се прах със суха кърпа.

ˎˎ Не излагайте дисковете на висока температура, висока
влажност или пряка слънчева светлина.
ˎˎ Когато не смятате да използвате дисковете за дълъг
период от време, прибирайте ги в кутийките им.
Слагането на неприбрани в кутии дискове един върху
друг или съхранението им под ъгъл може да ги изкриви.

Слушалки
Ако няма звук или качеството на звука от слушалките е
ниско, проверете дали конекторът на слушалките и буксата
на слушалките са чисти. Ако не са, ги почистете със суха и
мека кърпа.

Дискове
Бележки за съвместимостта
Някои средства за пренос и съхранение на данни могат да
имат регионални или териториални ограничения и да не
работят със системата. Вижте опаковката на съответния
информационен носител за повече информация.

Използване
Отпечатъци от пръсти, прах, мръсотия или надрасквания по
диска могат да изкривяват картината или да влошат
качеството на звука. Моля, имайте предвид следното.
ˎˎ Не докосвайте повърхността на диска, докато боравите
с него.
ˎˎ Не лепете хартия или тиксо върху дисковете и не
пишете върху тях.
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Метод за почистване
ˎˎ Почиствайте дисковете с мека кърпа,
като леко забърсвате от центъра
навън.
ˎˎ Не използвайте разтворители,
антистатичен спрей или други
химикали, тъй като те могат да
повредят дисковете.

Вертикална стойка (продава се отделно)
Безопасност
ˎˎ ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ И ЗАДУШАВАНЕ - Съдържа
малки части. Дръжте на място, недостъпно за малки
деца.

2 Дръжте поставката с монтажните елементи надолу.
След това изравнете
системата.

на приставката и PS4™

Вкарайте приставката така, че да легне хоризонтално на
системата.

Употреба и съхранение
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ˎˎ Когато поставяте системата във вертикално положение,
използвайте вертикалната стойка (продава се отделно)
за този модел на системата.
ˎˎ Когато закрепвате стойката към системата, поставете
системата върху мека кърпа.
ˎˎ Не повдигайте системата за стойката само, когато
стойката е закрепена.

Поставяне на стойката

1

Изберете правилната приставка.
Двете приставки, включени в комплекта на продукта,
имат различни маркировки. Показаната тук приставка е
правилната за използване с вашата PS4™ система.
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3 Дръжте стойката с гумените части нагоре. След това

поставете стойката върху приставката така, че отворите
да се изравнят.
Стойката има два отвора с различни маркировки.
Използвайте отвора, който съответства на показаната
тук маркировка.
Стойката трябва да легне хоризонтално на системата.
Гумени части
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4 Използвайте монета или подобен плосък предмет, за
да затегнете монтажния винт.

Спецификации
Когато видите този символ върху някой от нашите
електрически продукти, техните батерии или опаковки, това
сочи, че съответният електрически продукт или батерия не
трябва да се изхвърля с общите отпадъци в границите на
ЕС, Турция или дружи държави със системи за разделно
събиране на отпадъците. За да се гарантира правилната
обработка на отпадъците, трябва да ги изхвърляте чрез
упълномощено за целта извозващо учреждение, съгласно
всички приложими закони или наредби. Отпадъчните
електрически продукти може също така да се изхвърлят
безплатно чрез търговската мрежа, когато купувате нов
продукт от същия вид. Освен това, в държавите от ЕС
големите търговски вериги може да приемат и малки
отпадъчни електронни продукти безплатно. Моля, обърнете
се към местния търговец, за да разберете дали тази услуга
се предлага за продуктите, които желаете да изхвърлите.
По този начин ще помогнете за опазването на природните
ресурси и за подобряването на стандартите за защита на
околната среда при третирането и изхвърлянето на
електрически отпадъци.
Този символ може да се поставя върху батериите в
комбинация с допълнителни химически символи.
Химическият символ на оловото (Pb) се посочва, ако
батерията съдържа повече от 0,004% олово.
Този продукт съдържа батерия, която е вградена от
съображения за безопасност, ефективност и защита на
данните. Не е необходимо батерията да се заменя през
полезния живот на продукта, а ако се наложи, тя трябва да
се свали от квалифициран сервизен персонал. За да
осигурите правилна обработка на батерията, моля
изхвърлете я като отпадък от електрическо оборудване.

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без
предизвестие. В зависимост от версията на софтуера,
системата може да функционира по начин, различен от
описаното в настоящото ръководство.

PlayStation®4 система
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Главен процесор

Специализиран процесор с един
чип CPU: x86-64 AMD “Jaguar”,
8 ядра
GPU: 1.84 TFLOPS, AMD Графичен
процесор на базата на Radeon™

Памет

GDDR5 8 GB

Твърд диск

Вътрешен, 500 GB*1 (CUH-2216A)
Вътрешен, 1 TB*1 (CUH-2216B)

Оптичен четец
(само за четене)

BD 6× CAV
DVD 8× CAV

Лазер

Тип: Полупроводников, с
непрекъснат режим
BD	дължина на вълната:
395 - 415 nm
Макс. мощност 1 mW
DVD	дължина на вълната:
640 - 675 nm
Макс. мощност 1 mW
2
CD* 	дължина на вълната:
765 - 805 nm
Макс. мощност 1 mW
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Вход/ изход*3

SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen1)
порт × 2
AUX порт

Работа в мрежа

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth® 4.0 (LE)

Номинална входяща
мощност

5V

Тип батерия

Вградена литиево-йонна батерия

Волтаж на батерията

3,65 V

Капацитет на батерията

1,000 mAh

800 mA

AV извод

HDMI™ OUT порт*4

Работна температура

5 °C до 35 °C

Контролер

DUALSHOCK®4 безжичен контролер
220-240 V 0,8 A
50/60 Hz

Маса

Прибл. 210 г

Електрическа
характеристика
Максимална номинална
мощност

165 W

Външни размери
(без издаващи се части)

Прибл. 265 × 39 × 288 мм
(ширина × височина × дължина)

Маса

Прибл. 2,0 кг

Работна температура

5 °C до 35 °C

Основни предоставени
елементи

HDMI кабел
USB кабел
Моно слушалки (с функция за
заглушаване)
AC захранващ кабел

*1 Ч
 аст от свободното дисково пространство се заделя за задачи,
свързани с администрирането на системата, поддръжка и
допълнителни настройки. В резултат на това наличният
свободен капацитет на твърдия диск може да варира.
*2 Н
 е може да се възпроизвеждат компактдискове.
*3 Н
 е се гарантира използваемостта на всички свързани
устройства.
*4 И
 зползвайте предоставения HDMI кабел.
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DUALSHOCK®4 безжичен контролер

Вертикална стойка (продава се отделно)
Външни размери
(без издаващи се части)

Прибл. 116 × 9,5 × 295 мм
(ширина × височина × дължина)

Маса

Прибл. 129 г

Възпроизводими дискове
BD-ROM във формат за PlayStation®4*2
Blu-ray Disc™ (BD)*

1

BD-ROM
BD-R
BD-RE*3
DVD-ROM

DVD*

1

DVD+R/RW
DVD-R/RW
AVCHD

*1	При първото възпроизвеждане на диск трябва да активирате
функцията за възпроизвеждане на диск по интернет.
*2	Софтуер във формат PlayStation®, PlayStation®2 и PlayStation®3
не може да се пуска от диск.
*3 Не се поддържа възпроизвеждане на дискове BD-RE ver. 1.0.

Регионални кодове
В зависимост от диска може да се назначи регионален код
на базата на географския регион, където дискът се
разпространява. Системата PS4™ може да възпроизвежда
дискове, маркирани със следните регионални кодове.
Диск

Код на регион

Blu-ray Disc (BD)

DVD
BD-ROM във формат за
PlayStation®4

2

ALL

Забележки
ˎˎ DVD дискове, които не са финализирани, не могат да се
възпроизвеждат от системата.
ˎˎ Не използвайте следните дискове. Ако го направите е
възможна повреда на системата.
– 8 см дискове
– Дискове, които не са кръгли, като дискове под формата
на карта, звезда или сърце
– Напукани или деформирани дискове или поправяни
такива
ˎˎ DualDisc включва една страна, отговаряща на стандарта
DVD, и друга само с аудио. Страната само с аудио не
може да се възпроизвежда на PS4™ системата.
ˎˎ Когато възпроизвеждате дискове с нелегално копирано
съдържание, може да чувате необичайни звуци или
съдържанието да не се възпроизвежда правилно.
ˎˎ За непрекъснато възпроизвеждане на защитени с
авторски права BD е възможно да се наложи
подновяването на ключа за криптиране за AACS
(Усъвършенствана система за достъп до съдържание).
Ключът за криптиране се подновява автоматично, ако
системата PS4™ се свърже с интернет.
ˎˎ Възможно е някои дискове да не могат да се
възпроизвеждат поради драскотини, прах, качеството
на записа или характеристиките на записващото
устройство.
ˎˎ В някои редки случаи е възможно BD и DVD да не
работят както трябва при възпроизвеждане на PS4™
системата. Това основно се дължи на различия в
производствения процес или шифрирането на
софтуера.

BG
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Авторски права и търговски марки
” ”, ”PlayStation”, ”
”, ”DUALSHOCK” и ”PlayStation
Shapes Logo” са регистрирани търговски марки или
търговски марки на Sony Interactive Entertainment Inc.
”SONY” и ”
” са регистрирани търговски марки или
търговски марки на Sony Corporation.

AMD
and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices,
Inc.
The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of
such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under
license. Other trademarks and trade names are those of their
respective owners.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured
under license from DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are
registered trademarks, and DTS-HD Master Audio | 7.1 is a
trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
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.

“Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray
Disc Association.
Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby
and the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark
of USB Implementers Forum, Inc.
Всички други търговски марки са притежание на
съответните им собственици.
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Ръководство за потребителя

Изберете
(Settings) (Настройки) >
(User’s Guide/Helpful
Info) (Ръководство за потребителя/Полезна информация)
>
(User’s Guide) (Ръководство за потребителя) от
функционалния екран. Този документ съдържа обяснения за
използването на всяка функция, как да се извършват
настройки и други операции. Можете също да разглеждате
User’s Guide (Ръководството за потребителя) от компютър или
друго устройство.
manuals.playstation.net/document/gb/ps4/

Сайт за актуализации

Сайтът предоставя най-новата информация относно
актуализациите на софтуера на системата, включително
как да го актуализирате.
playstation.com/ps4/

Поддръжка и обслужване

Официалният сайт за поддръжка на продуктите на
PlayStation® предоставя най-новите “Въпроси и отговори” за
продукта ви.
playstation.com/help/ps4/

© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.

