
Rövid használati útmutató
Magyar

Üdvözöl a PlayStation®

CUH-2216A / CUH-2216B 7032715



Hátulnézet

AC IN aljzat HDMI OUT aljzat HDMI bemeneti aljzat

HDMI™-kábel

AC-tápkábel

Elektromos tápforráshoz

A jelenleg használt PlayStation®4 rendszeredre mentett adatokat átviheted új 
PS4™ rendszeredre. Ha így teszel, javasoljuk, hogy az adatátvitelt az új rendszer 
beállítási eljárása során hajtsd végre. Amennyiben később viszed át az 
adatokat, az új rendszerre mentett adatok elvesznek. Az adatátvitellel és az 
átvihető adattípusokkal kapcsolatos útmutatásért tekintsd meg a Felhasználói 
útmutatót. manuals.playstation.net/hu/04.html

Induljon a játék!
 Csatlakozás a TV-hez.

Végezd el az összes csatlakoztatást, mielőtt tápforráshoz 
csatlakoztnád az AC-tápkábelt. 
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Hozd ki a legtöbbet PS4™ rendszeredből, és csatlakozz az internethez. Játssz 
online, és csatlakozz Barátaiddal.*1

Hátulnézet

LAN-aljzat

LAN-kábel
(külön kapható)

Kapcsolat típusa:

Átjáró Internethez csatlakozó 
eszköz, például modem

Az internethez

 Csatlakozz az internethez.

A stabilabb hálózati kapcsolat érdekében (külön kapható) LAN-
kábel használatát javasoljuk.
Ha inkább vezeték nélküli kapcsolatot (Wi-Fi) szeretnél használni, 
ne csatlakoztass LAN-kábelt.
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Elölnézet

Tápellátás gomb/tápellátásjelző

Ha a TV-n nem jelenik meg kép, amikor a tápellátásjelző fehérre vált, indítsd  
újra a rendszert. A  (tápellátás) gombot legalább 7 másodpercig nyomva 
tartva kapcsold ki a rendszert, majd kapcsold be ismét.

 Kapcsold be a TV-t, a bemenetet pedig állítsd 
HDMI-re.

 Kapcsold be a PS4™ rendszert a  (tápellátás) 
gomb megnyomásával.

A tápellátásjelző kéken villog, majd fehérre vált.
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 •  Az első használatkor, vagy ha a vezérlőt másik PS4™ rendszerrel használod, 
párosítsd a vezérlőt. Ha egynél több vezérlőt szeretnél használni, mindegyik 
vezérlőt párosítani kell.

 •  A vezérlő párosítását követően leválaszthatod az USB-kábelt, és a vezérlőt 
vezeték nélkül is használhatod.

 •  Egyszerre akár négy vezérlőt is használhatsz. A  (PS) gomb megnyomását 
követően a fénysáv az általad hozzárendelt színben világít. Az elsőként 
csatlakoztatott vezérlő kék, ezt követően a vezérlők színe sorrendben piros, 
zöld és rózsaszín.

Elölnézet

USB-aljzat USB-aljzat

USB-kábel

PS gomb

 Csatlakoztasd a DUALSHOCK®4 vezeték 
nélküli vezérlőt a rendszerhez az USB-kábel 
használatával, majd nyomd meg a  (PS) 
gombot.

A vezérlő párosítja magát a rendszerrel, majd bekapcsol.
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Ha később módosítani szeretnéd az átugrott beállításokat, a funkcióképernyőn 
válaszd a  (Beállítások) lehetőséget.

 Csináld, ahogyan szeretnéd.

Már majdnem kész vagy! Kövesd a képernyőn megjelenő 
utasításokat: állítsd be az internetkapcsolatot, add meg a dátumot 
és az időt, és konfiguráld a többi beállítást. Ezt követően a beállítási 
képernyőről válaszd ki az [Indítás most] lehetőséget.
Az internetkapcsolat beállítását követően automatikusan elindulhat 
a rendszerszoftver- frissítések letöltése. A további frissítések  
javítják majd a rendszer teljesítményét, és új funkciókat adnak 
hozzá.

Gyermekek is fogják használni a PS4™ rendszeredet? Ha igen, 
mindenképpen olvasd el a „Szülői felügyelet” című részt.
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Szülői felügyelet
Javasoljuk, hogy a szülők/gondviselők hozzanak létre külön fiókot 
minden gyermek részére, aki használni fogja a PS4™ rendszert. 
Minden fiók tartalmazzon pontos születési dátumot, hogy koruknak 
megfelelő élményt nyújthassunk. A szülők és gondviselők ezenkívül 
különféle szülői felügyeleti eszközöket is használhatnak a gyermek 
élményének testre szabásához. Ide értendő a PlayStation™Store 
felületén eszközölt kifizetések tiltása vagy korlátozása, továbbá  
az üzenetküldés, a csevegés és a felhasználó által készített 
tartalmak – például képek és videók – ellenőrzése, valamint  
a beépített internetböngésző használatának szabályozása.
A korlátozásokkal és azok beállításával kapcsolatos részletekért 
olvasd el a Felhasználói útmutatót.
manuals.playstation.net/hu/01.html

A következő táblázat alapján beállíthatod a szülői felügyelet  
szintjét azokra a játékokra vonatkozóan, amelyek korhatárral 
rendelkeznek.

Európa, Afrika és India

Játékos kora
3 év 
alatt

3-6 év 7-11 év
12-15 

év
16-17

év

18 év 
vagy 
több

PS4™ szülői 
felügyeleti beállítás

1 2 3 5 7 9

Legmagasabb 
korhatár szerinti 
játékértékelés
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Németország

Játékos kora
6 év 
alatt

6-11 év 12-15 év 16-17 év
18 év 
vagy 
több

PS4™ szülői 
felügyeleti beállítás

1 3 5 7 9

Legmagasabb 
korhatár szerinti 
játékértékelés
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Funkcióképernyő
Ismerd meg a PS4™ rendszer 
funkcióit, például az értesítéseket, 
a Friends (Barátok) funkciót és a 
beállításokat.

Tartalominformációs 
képernyő
Az adott tartalomra vonatkozó 
legfrissebb információk jelennek 
meg.

Fel gomb

Fel gomb

Le gomb

Le gomb

Kezdőképernyő
Tartalmak területe
Hozzáférés a játékokhoz és 
más tartalmakhoz.

Nézz körül!
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Elölnézet

Lemezkiadás gomb

Elölnézet

Kezdődhet a játék!
Indítsd el a játékot.
Helyezz be egy lemezt. A játék indításához válaszd ki a játékot a 
tartalmak területéről. Nem rendelkezel játéklemezzel? Keress 
letölthető játékokat a PlayStation™Store-ban. Lásd: "Bejelentkezés 
a PlayStation™Network hálózatra".

Visszatérés a kezdőképernyőre egy játékból
Ha vissza szeretnél térni a kezdőképernyőre anélkül, hogy 
befejeznéd a játékot, nyomd meg a  (PS) gombot. 
A játék folytatásához válaszd ki azt ismét a tartalmak területéről.

Játék befejezése
Tartsd lenyomva a  (PS) gombot, majd a megjelenő 
gyorsmenüben válaszd ki a [Alkalmazás bezárása] lehetőséget.

Lemez kiadása
Nyomd meg a  (lemezkiadás) gombot. 
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Mikrofon

MIC kapcsoló

Monó headset

Sztereó headset csatlakozó Kapocs

Fénysáv

A PS4™ rendszerhez

USB-aljzat
USB-kábel

Ha a vezérlőt úgy szeretnéd tölteni, hogy közben a rendszer pihenő 
üzemmódban van, a  (Beállítások) > [Energiatakarékossági beállítások] 
> [Pihenő üzemmódban elérhető funkciók beállítása] > [USB-aljzatok 
tápellátása] menüben válassz ki egy [Ki]) értéktől eltérő beállítást.

A monó headset csatlakoztatása
A játékon belüli beszédhangos csevegéshez csatlakoztasd a monó 
headsetet a vezérlő sztereó headset csatlakozójához.

A vezérlő töltése
Ha PS4™ rendszered be van kapcsolva, vagy pihenő üzemmódban 
van, csatlakoztasd a vezérlőt egy USB-kábel segítségével. A pihenő 
üzemmóddal kapcsolatos részletekért tekintsd meg a „Kikapcsolás” 
című részt. 
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A PlayStation™Network, PlayStation™Store és PlayStation®Plus  
használatát feltételek szabályozzák, és országonként és nyelvenként 
különböző korlátozások vonatkoznak rájuk. Az internetszolgáltatás díja 
a felhasználókat terheli. Bizonyos tartalmak és/vagy szolgáltatások 
költségeket vonnak maguk után. A felhasználóknak 7 évnél idősebbnek 
kell lenniük, a 18 évesnél fiatalabb felhasználóknak pedig szülői engedély 
szükséges. További életkori korlátozások is érvényben lehetnek. 
A szolgáltatás elérhetősége nem garantált. Az online funkciók a megfelelő 
értesítést követően visszahívásra kerülhetnek –  
playstation.com/gameservers. Részletes feltételek: A PSN Szolgáltatási 
Feltételek az playstation.com/legal oldalon találhatók.

Játékok letöltése Csatlakozás Barátokkal

Csevegés Játszott játék megosztása

Bejelentkezés a PlayStation™Network hálózatra
A PlayStation™Network egy olyan online szolgáltatás, amelynek 
segítségével fokozhatod a PS4™ rendszer nyújtotta élményt.  
Jelentkezz be, és letölthetsz játékokat a PlayStation™Store-ból, 
megoszthatod a játékmenetedet, valamint használhatsz számos 
egyéb funkciót és szolgáltatást.

A PlayStation™Networkbe való bejelentkezéshez 
szükséges egy fiók a PlayStation™Networkhöz. 
A bejelentkezéssel kapcsolatos részletekért lásd a 
Felhasználói útmutatót.
manuals.playstation.net/hu/03.html
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A játék élményének megosztása
A játék online megosztása
A játék online megosztásához nyomd meg a SHARE gombot, és 
válassz az alábbi lehetőségek közül.

SHARE gomb

Képernyőkép feltöltése
Örökíts meg egy képernyőképet a játékodról, és 
töltsd fel közösségi oldalaidra, vagy a  (Üzenetek) 
funkció használatával küldd el Barátaidnak.

Videoklip feltöltése
PS4™ rendszered folyamatosan rögzíti a játék utolsó 
15 percét. A játékról rögzített videoklipet feltöltheted 
közösségi oldalaidra.

A játék élő közvetítése
Közvetítsd a játékot élő streaming szolgáltatáson 
keresztül, így mások is láthatják kalandjaidat.
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Megosztott játék megtekintése
A  (Élő közvetítés a PlayStation rendszerről) funkcióval 
megtekintheted a többi játékos által megosztott közvetítéseket, 
videoklipeket vagy képernyőképeket.

Közös játék
A  (Share Play (Megosztott játék)) funkció használatával oszd 
meg a játék képernyőjét egy másik játékossal, és játsszatok 
ugyanazzal a játékkal egyszerre.*2

A megosztás funkcióval kapcsolatos részletekért tekintsd meg a 
Felhasználói útmutatót.
manuals.playstation.net/hu/02.html
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Kikapcsolás

 Vigyázat
Ha a tápellátásjelző kikapcsolt állapotban van, válaszd le az AC-tápkábelt az 
elektromos aljzatról. Ha akkor választod le, amikor a tápellátásjelző még világít 
vagy villog, az adatok elveszhetnek vagy sérülhetnek, ez pedig a rendszer 
károsodásához vezethet. Mindenképpen olvasd el az alábbi „A rendszer teljes 
kikapcsolása” című részt.

A rendszer pihenő üzemmódba helyezése
Amikor a rendszer pihenő üzemmódban van, akkor továbbra is 
működik, de kisebb energiafogyasztással. A rendszert 
konfigurálhatod fájlok letöltésére, a vezérlőt pedig pihenő 
üzemmódban töltheted.

A funkcióképernyőn válaszd a  (Bekapcsolás), majd a 
[Energiagazdálkodási beállítások] > [Belépés pihenő üzemmódba] 
lehetőséget. A tápellátásjelző fehéren villog, majd narancssárgára 
vált.
A pihenő üzemmódból való kilépéshez nyomd meg a  (PS) 
gombot.

A rendszer teljes kikapcsolása
A funkcióképernyőn válaszd a  (Bekapcsolás), majd a [PS4 
kikapcsolása] lehetőséget. A tápellátásjelző fehéren villog, majd 
kikapcsol.

Tápellátásjelző

Fehér A rendszer be van kapcsolva.

Narancssárga A rendszer pihenő üzemmódban van.

Ki A rendszer ki van kapcsolva.
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Felhasználói útmutató
Tudd meg, mi mindenre képes PS4™ rendszered. Ismerkedj meg a 
beállítások konfigurálásával és az egyes funkciók használatával.  
Válaszd a  (Beállítások) >  (Felhasználói útmutató/Hasznos 
információk) >  (Felhasználói útmutató) lehetőséget a 
funkcióképernyő képernyőről. A Felhasználói útmutatót a  
következő weboldalon is megtekintheted:  
manuals.playstation.net/document/hu/ps4/
A Felhasználói útmutató megtekintéséhez internetkapcsolat 
szükséges.

 

Biztonsági útmutató
Fedezd fel a PS4™ rendszer biztonságos használatát. Az útmutató 
a műszaki adatokat is tartalmazza. A rendszer használata előtt 
mindenképpen olvasd el ezt a dokumentumot.

A „ ”, „PlayStation”, „ ”, „DUALSHOCK” és „PlayStation Shapes Logo” a Sony Interactive 
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye.

A "SONY" és a(z) " " a Sony Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

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.

A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak.
A jelen dokumentumban közölt, a rendszer funkcióival kapcsolatos információk és képek a használt 
rendszerszoftver függvényében a te rendszeredtől eltérőek lehetnek. Továbbá a jelen útmutatóban 
használt illusztrációk és képernyőképek is különbözhetnek a valós terméktől.

A jelen útmutatóban található információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

*1  A PlayStation®4 online többrésztvevős játékhoz fizetős PlayStation®Plus előfizetés szükséges. 
A PlayStation®Plus előfizetés csak akor elérhető, ha fiók a PlayStation™Networkhöz birtokában 
vagy PlayStation™Store hozzáféréssel, nagy sebességű internettel. A PlayStation®Plus tartalom 
és szolgáltatások az előfizető kora szerint változnak.

*2  Share Play (Megosztott játék): korlátlan számú 60 perces játékmenet. PlayStation®Plus  
tagság, nagy sebességű internet (2 Mbps feltöltés javasolt), PS4™ rendszer és fiók  
a PlayStation™Networkhöz szükséges. Országra, játékra vonatkozó és egyéb korlátozások 
lehetnek érvényben: playstation.com/shareplay.

További információk
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