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AVERTISMENT

Pentru a evita electrocutarea, nu deschideţi 
incinta. Pentru service, apelaţi numai 
la personal calificat.

Atenţie

Utilizarea comenzilor sau a reglajelor sau 
folosirea unor proceduri diferite de cele 
specificate aici pot avea ca rezultat expunerea 
periculoasă la radiaţii.

Utilizarea instrumentelor optice cu acest 
produs va creşte pericolul pentru ochi.

Acest aparat este considerat produs LASER DE CLASA 1 conform 
IEC60825-1:2007, 2014.

Acest echipament a fost testat şi găsit în conformitate cu 
limitele stabilite în Directiva RE, cu ajutorul unui cablu de 
conectare mai scurt de 3 metri. Nu folosiţi cabluri mai lungi de 
3 metri.

Acest produs este fabricat de sau pentru Sony Interactive 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 
Japonia.
Importat în Europa şi distribuit de Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP, Marea Britanie.
Reprezentantul autorizat pentru emiterea şi susţinerea 
Declaraţiilor de conformitate este Sony Belgium, bijkantoor van 
Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
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Declaraţie privind conformitatea cu Directiva RE

Sony Interactive Entertainment Inc. declară prin prezenta că 
acest produs este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu 
alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Pentru 
detalii, vă rugăm să accesaţi următoarea adresă URL:  
http://www.compliance.sony.de/
Acest echipament radio este destinat utilizării cu versiunea 
(versiunile) aprobată (aprobate) ale software-ului, conform 
indicaţiilor din Declaraţia de conformitate UE. Software-ul 
încărcat pe acest echipament radio a fost verificat pentru 
conformitatea cu cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/UE. 
Versiunea de software poate fi găsită prin următoarea cale: 
Selectaţi  (Setări) > [Sistem] > [Informații sistem].
Banda de frecvenţă wireless și puterea maximă de ieșire:
– Bluetooth® 2,4 GHz: mai puţin de 10 mW
– WLAN 2,4 GHz: mai puţin de 100 mW
–  WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: mai puţin de 100 mW, W58: mai 

puţin de 25 mW
Acest echipament radio a fost evaluat ca receptor de categoria 1 
conform definiției din EN 300 440 V2.1.1.

Proiectarea ecologică a produselor

Pentru informații despre randamentul energetic și de utilizare a 
resurselor, legate de cerințele UE privind proiectarea ecologică, 
stabilite prin Regulamentul (UE) Nr. 801/2013, și de Inițiativa de 
autoreglementare a Uniunii Europene pentru îmbunătățirea în 
continuare a randamentului energetic al consolelor de jocuri, 
(preluate în raportul final COM(2015) 178 al Comisiei Europene), 
consultă următorul URL: playstation.com/Ecodesign

Atacuri induse de prezenţa luminii  
(epilepsie fotosenzitivă)

Dacă aveţi epilepsie sau aţi avut convulsii, consultaţi-vă medicul 
înainte de a juca. Anumite persoane pot experimenta 
lăcrimarea ochilor, vedere alterată, migrenă, spasme musculare, 
convulsii, amnezie, pierderea cunoştinţei sau dezorientare când 
sunt expuse la luminile clipitoare sau de alt tip, specifice 
ecranului televizorului, sau în timp ce se distrează cu jocuri 
video. Dacă prezentaţi oricare dintre simptomele de mai sus în 
timpul jocului, întrerupeţi imediat şi consultaţi-vă medicul.

Întrerupeţi jocul imediat ce aveţi următoarele simptome
Întrerupeţi imediat utilizarea sistemului dacă, pe lângă 
simptomele de mai sus, în timp ce jucaţi aveţi dureri de cap, 
ameţeală, stare de vomă, oboseală, simptome similare cu cele 
ale răului de mişcare sau simţiţi o stare neplăcută sau durere în 
orice parte a corpului, cum ar fi ochi, urechi, mâini, braţe, 
picioare. Dacă starea persistă, consultaţi un medic.

Undele radio

Undele radio pot afecta echipamentul electronic şi dispozitivele 
medicale (de exemplu, stimulatoarele cardiace), ceea ce poate 
provoca funcţionarea necorespunzătoare a acestora şi posibile 
vătămări.

 ˎ Dacă utilizaţi un stimulator cardiac sau alt dispozitiv 
medical, consultaţi medicul sau producătorul dispozitivului 
medical înainte de a utiliza caracteristica de lucru în reţea 
fără fir (Bluetooth® şi WLAN).
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 ˎ Nu utilizaţi caracteristica de lucru în reţea fără fir în 
următoarele locuri:
–  Zone unde utilizarea reţelelor fără fir este interzisă, cum 

ar fi spitalele. Respectaţi reglementările instituţiilor 
medicale atunci când utilizaţi sistemul în spaţiile acestora.

–  Zone din apropierea alarmelor de incendiu, a uşilor 
automate şi a altor tipuri de echipamente automate.

Imaginile 3D

Unele persoane pot suferi neplăceri (cum ar fi oboseală oculară, 
durere oculară sau greţuri) în timp ce urmăresc imagini video 
3D sau joacă jocuri video 3D stereoscopice pe televizoare 3D. 
Dacă prezentaţi astfel de neplăceri, întrerupeţi imediat utilizarea 
televizorului până la dispariţia neplăcerii. 
În general, recomandăm evitarea utilizării prelungite a 
sistemului PlayStation®4 şi pauze de 15 minute după fiecare oră 
de joc. Totuşi, atunci când jucaţi jocuri video 3D stereoscopice 
sau urmăriţi videoclipuri 3D, durata şi frecvenţa pauzelor 
necesare poate varia de la o persoană la alta –luaţi pauze 
suficient de lungi pentru dispariţia oricărei neplăceri. Dacă 
simptomele persistă, consultaţi medicul. 
Vederea copiilor mici (în special a celor sub 6 ani) este în curs de 
dezvoltare. Cereţi părerea pediatrului sau a optometristului 
înainte de a permite copiilor mici să urmărească imagini video 
3D sau să joace jocuri video 3D stereoscopice. Adulţii trebuie 
să-şi supravegheze copiii, pentru a se asigura că aceştia 
respectă recomandările de mai sus.

Programul sistemului

Actualizând software-ul sistemului pentru sistemul PS4™, vă 
puteţi bucura de funcţii suplimentare, utilizare îmbunătăţită şi 
securitate optimizată. Actualizaţi întotdeauna la cea mai recentă 
versiune.

 ˎ Dacă nu puteţi efectua actualizarea prin internet, puteţi 
utiliza şi un disc cu jocuri sau un dispozitiv de stocare USB. 
Pentru detalii, vizitaţi site-ul de actualizare (  coperta 
spate).

 ˎ Utilizarea acestui sistem PS4™ reprezintă acceptarea 
acordului de licenţă al Sony Interactive Entertainment Inc. 
pentru programul sistemului. Pentru detalii suplimentare, 
accesaţi doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Utilizarea în scopuri comerciale sau închirierea acestui 
produs este interzisă. 
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Precauţii

Înainte de a utiliza acest produs, citiţi cu atenţie prezentul 
manual şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară. Părinţii şi tutorii 
copiilor trebuie să citească acest manual şi să asigure 
respectarea tuturor măsurilor de siguranţă de către copil.

Siguranţă

Acest produs a fost realizat cu aplicarea celor mai înalte 
standarde de siguranţă. Cu toate acestea, orice dispozitiv 
electric folosit necorespunzător poate provoca incendii, 
electrocutare sau rănirea persoanelor. Pentru a asigura o 
funcţionare fără accidente, respectaţi următoarele recomandări:

 ˎ Respectaţi toate avertismentele, măsurile de precauţie şi 
instrucţiunile.

 ˎ Inspectaţi în mod regulat cablul de alimentare c.a. pentru a 
verifica dacă prezintă deteriorări şi acumulări de praf în jurul 
ştecherului de alimentare sau al prizei.

 ˎ Întrerupeţi imediat utilizarea, scoateţi cablul de alimentare 
c.a. din priză şi deconectaţi toate celelalte cabluri dacă 
dispozitivul funcţionează anormal, produce sunete sau 
mirosuri neobişnuite sau se încălzeşte atât de tare încât nu 
mai poate fi atins cu mâna.

 ˎ Nu utilizaţi produsul când capacul de sus este scos. În caz 
contrar, se poate provoca un şoc electric sau o defecţiune.

 ˎ Conectaţi şi utilizaţi sistemul la o distanţă care să permită 
accesul facil la priză.

 ˎ Contactaţi linia de asistenţă a serviciului pentru clienţi 
PlayStation®, al cărei număr poate fi găsit în broşura de 
garanţie.

Utilizarea şi manipularea

 ˎ Sistemul trebuie să fie instalat şi acţionat de la o distanţă de 
minim 20 cm faţă de corpul dvs. 

 ˎ Nu utilizaţi sistemul ţinut într-un dulap închis sau în alt loc 
unde se poate acumula căldură. Dacă faceţi acest lucru, 
sistemul se poate încălzi excesiv, putând să cauzeze un 
incendiu, vătămări corporale sau funcţionare defectuoasă.

 ˎ Dacă temperatura internă a sistemului creşte prea mult, va 
fi afişat un mesaj. În această situaţie opriţi sistemul şi nu-l 
utilizaţi o perioadă de timp. După ce sistemul se răceşte, 
mutaţi-l într-un loc cu aerisire adecvată şi reluaţi utilizarea.

 ˎ Utilizaţi-l într-o zonă bine luminată şi staţi la o distanţă sigură 
de ecranul TV.

 ˎ Evitaţi utilizarea prelungită a sistemului PS4™. Faceţi o pauză 
de 15 minute la fiecare oră de joc.

 ˎ Evitaţi să vă jucaţi când sunteţi obosit sau aveţi nevoie 
de somn.

 ˎ Nu mai utilizaţi sistemul PSP™ de îndată ce începeţi să vă 
simţiţi obosit sau dacă aveţi o senzaţie neplăcută sau durere 
în mâini sau braţe în timp ce acţionaţi controlerul fără fir. 
Dacă starea persistă, consultaţi un medic.

 ˎ Dacă aveţi una dintre următoarele probleme de sănătate, 
întrerupeţi imediat utilizarea sistemului. Dacă starea persistă, 
consultaţi un medic.
–  Ameţeală, vomă, oboseală mare sau simptome 

asemănătoare cu cele provocate de răul de maşină sau 
de avion, 

–   Disconfort sau dureri în orice parte a corpului, de exemplu, 
ochi, urechi, mâini sau braţe.

 ˎ Nu lăsaţi sistemul, accesoriile şi componentele mici la 
îndemâna copiilor.
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 ˎ Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor. Copiii pot înghiţi 
piesele de dimensiuni mici sau se pot înfăşura în cabluri, 
ceea ce poate duce la vătămări corporale sau poate provoca 
un accident sau o defectare.

 ˎ Cablul de alimentare c.a. trebuie să fie scos din priză înainte 
de conectarea cablului HDMI.

 ˎ Nu atingeţi sistemul sau cablurile ori accesoriile conectate 
în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

 ˎ Nu folosiţi sistemul sau accesoriile lângă apă.

 ˎ Nu lăsaţi să pătrundă lichid sau mici obiecte în interiorul 
sistemului sau accesoriilor.

 ˎ Nu expuneți sistemul la ploaie sau umezeală.

 ˎ Nu amplasaţi un recipient plin cu lichide deasupra sistemului.

 ˎ Nu atingeţi conectorii sistemului sau ai accesoriilor.

 ˎ Nu expuneţi sistemul sau accesoriile sale la praf, fum sau 
abur. De asemenea, nu puneţi sistemul într-un loc cu mult 
praf sau fum de ţigară. Acumularea de praf sau de reziduuri 
de fum de ţigară pe componentele interne (cum ar fi lentila) 
poate face ca sistemul să funcţioneze defectuos.

 ˎ Nu instalaţi sistemul decât în poziţie verticală sau orizontală. 
Când instalaţi sistemul în poziţie verticală, utilizaţi suportul 
vertical (comercializat separat) pentru acest model de sistem. 

 ˎ Aveţi grijă când transportaţi sistemul. Dacă nu îl ţineţi bine, 
sistemul poate cădea, putându-se deteriora sau putând 
provoca răniri.

 ˎ Nu deplasaţi şi nici nu schimbaţi poziţia sistemului când 
este introdus în el un disc. Vibraţia poate avea ca rezultat 
zgârierea discului sau a sistemului.

 ˎ Nu opriţi sistemul în timp ce datele sunt salvate în sau 
încărcate din spaţiul de stocare al sistemului.

 ˎ Nu scoateţi cablul de alimentare c.a. din priză până ce 
indicatorul de alimentare nu se stinge. În cazul în care 
deconectaţi cablul de alimentare c.a. în timp ce indicatorul 

de alimentare este aprins sau luminează intermitent, pot 
apărea pierderi sau deteriorări ale datelor sau sistemul se 
poate deteriora.

 ˎ Nu mutaţi sistemul şi nu reglaţi poziţia acestuia în timp ce 
indicatorul de alimentare este aprins sau luminează 
intermitent. Pot apărea pierderi sau deteriorări ale datelor 
sau sistemul se poate deteriora. 

 ˎ Nu staţi pe sistem, nu puneţi obiecte pe el şi nu puneţi 
sistemul în stivă cu alte dispozitive.

 ˎ Nu aşezaţi sistemul şi accesoriile conectate pe podea sau 
într-un loc în care cineva se poate împiedica de el şi cădea.

 ˎ Nu intraţi în contact prelungit, cu nicio parte a corpului, cu 
sistemul sau cu aerul care iese din orificiile de ventilare în 
timpul funcţionării. Contactul prelungit în aceste condiţii 
poate provoca arsuri la temperaturi mici.

 ˎ Când conectaţi sistemul la un TV cu plasmă sau proiecţie*, 
nu lăsaţi o imagine fixă pe ecranul TV timp îndelungat, 
deoarece pe ecran poate rămâne o urmă permanentă 
a respectivei imagini. 
*Cu excepţia ecranelor de tip LCD

 ˎ Părinţii sunt sfătuiţi să-şi monitorizeze copiii atunci când 
sunt nline pentru a asigura utilizarea în siguranţă şi 
responsabilă a Internetului. Pentru detalii suplimentare, 
accesaţi playstation.com/parents

 ˎ Există pericolul pierderii permanente a auzului în cazul 
utilizării căştilor la volum ridicat. Setaţi volumul la un nivel 
sigur. În timp, un sunet din ce în ce mai puternic poate 
părea normal, însă, în realitate vă poate afecta auzul.  
Dacă auziţi ţiuit în urechi sau voci înăbuşite ori simţiţi alt 
disconfort la nivelul urechilor, încetaţi să mai ascultaţi şi 
faceţi un control al auzului. Cu cât volumul este mai 
puternic, cu atât mai curând vă va fi afectat auzul. Pentru  
a vă proteja auzul:
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– Limitaţi timpul de utilizare a căştilor la volum ridicat.
–  Evitaţi să măriţi volumul pentru a bloca zgomotele 

exterioare.
–  Reduceţi volumul dacă nu puteţi auzi oamenii care vorbesc 

lângă dvs.

 ˎ Nu utilizaţi căştile dacă produc disconfort la nivelul 
tegumentului. În cazul în care căştile produc disconfort la 
nivelul tegumentului, întrerupeţi imediat utilizarea. Dacă 
simptomele nu dispar nici după întreruperea utilizării, 
consultaţi un medic.

 ˎ Când utilizaţi căştile în condiţii extrem de uscate, puteţi 
simţi uneori un mic şoc de moment pe urechi (încărcare 
electrostatică). Aceasta se datorează electricităţii statice 
acumulate în corp şi nu reprezintă o defecţiune a căştilor.

Condiţii de păstrare

 ˎ Nu expuneți sistemul, bateria sau accesoriile la temperaturi 
ridicate, umiditate ridicată sau la lumina directă a soarelui.

 ˎ Nu încălziţi sistemul cu echipamente de bucătărie sau de 
încălzire, precum un uscător. Există pericolul de incendiu, 
vătămare corporală sau defectare. 

 ˎ Nu puneţi sistemul sau accesoriile pe suprafeţe instabile, 
înclinate sau supuse vibraţiilor.

Utilizare controler fără fir DUALSHOCK®4

Notele următoare s-ar putea aplica și în cazul altor controlere.

 ˎ Atenţie – utilizarea bateriei încorporate: 
–  Acest produs conţine o baterie litiu-ion reîncărcabilă.
–  Înainte de a utiliza acest produs, citiţi toate instrucţiunile 

pentru manipularea şi încărcarea bateriei şi urmaţi-le cu 
atenţie. 

–  Acordaţi atenţie maximă în timpul manipulării bateriei. 
Utilizarea necorespunzătoare poate cauza incendii şi arsuri. 

–  Nu încercaţi niciodată să deschideţi, crăpaţi, încălziţi sau să 
daţi foc bateriei. 

–  Nu lăsaţi bateria la încărcat pentru o perioadă lungă de 
timp atunci când produsul nu este utilizat. 

–  Întotdeauna eliminaţi bateriile uzate în conformitate cu 
legile sau cerinţele locale.

 ˎ Nu manipulaţi baterii litiu-ion deteriorate sau care prezintă 
scurgeri. Dacă se scurge lichidul din interiorul bateriei, opriţi 
imediat utilizarea produsului şi contactaţi asistenţa tehnică 
pentru ajutor. Dacă lichidul ajunge pe haine, pe piele sau în 
ochi, clătiţi imediat zona afectată cu apă curată şi consultaţi 
medicul. Lichidul de baterie poate provoca orbire.

 ˎ Nu folosiţi funcţia de vibraţii dacă suferiţi de orice afecţiune 
sau vătămare a oaselor, încheieturilor sau muşchilor 
mâinilor şi braţelor. Dacă suferiţi de vreo afecţiune sau dacă 
aveţi vreo leziune, nu utilizaţi controlerul fără fir pentru a 
juca jocuri care includ funcţia de vibraţii decât după ce o 
dezactivaţi.

 ˎ Puteţi să activaţi sau să dezactivaţi funcţia de vibraţii din 
 (Setări) pe ecranul de funcţii.

 ˎ Atunci când utilizaţi funcţia de senzor de mişcare a 
controlerului fără fir, fiţi atent la următoarele aspecte. În 
cazul în care controlerul loveşte o persoană sau un obiect, 
poate provoca rănirea sau deteriorarea accidentală.
–  Înainte de a utiliza funcţia de senzor de mişcare, asigura- 

ţi-vă că aveţi suficient spaţiu pentru a vă mişca.
–  Prindeţi ferm controlerul fără fir, pentru a preveni alunecarea 

acestuia şi producerea de daune sau de vătămări.
–  Atunci când utilizaţi controlerul fără fir cu un cablu USB, 

asiguraţi-vă că acesta din urmă nu poate lovi vreo persoană 
sau vreun obiect şi nu scoateţi cablul din sistemul PS4™ în 
timp ce jucaţi.
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–  Unele periferice ale sistemelor PlayStation®, PlayStation®2 şi 
PlayStation®3, precum controlerul analogic (DUALSHOCK®), 
controlerul analogic (DUALSHOCK®2) şi controlerul fără fir 
DUALSHOCK®3 nu sunt compatibile cu sistemul PS4™. 

 ˎ Nu priviţi spre bara luminoasă de pe controler cât timp 
luminează intermitent. Dacă simţiţi orice durere sau disconfort 
cauzat de stimularea luminoasă, încetaţi imediat utilizarea.

 ˎ Încărcați într-un mediu cu temperatura cuprinsă între 10 °C 
și 30 °C. Este posibil ca încărcarea în altfel de medii să nu fie 
la fel de eficientă.

 ˎ Bateria are o durată de viaţă limitată. Durata de viaţă a 
bateriei va scădea treptat odată cu utilizarea repetată şi cu 
trecerea timpului. Durata de viaţă a bateriei variază şi în 
funcţie de metoda de depozitare, de starea de utilizare, de 
condiţiile de mediu şi de alţi factori.

 ˎ Atunci când controlerul fără fir nu este utilizat o perioadă 
prelungită de timp, se recomandă să-l încărcaţi complet cel 
puţin o dată pe an, pentru a menţine bateria în stare de 
funcţionare.

Orificiile de ventilare

Nu blocaţi niciunul dintre orificiile de ventilare. Pentru a menţine 
o bună ventilare, urmaţi recomandările de mai jos:

 ˎ Aşezaţi sistemul la cel puţin 10 cm de perete.

 ˎ Nu-l aşezaţi pe un covor sau pe o mochetă cu fire lungi.

 ˎ Nu-l aşezaţi într-un spaţiu strâmt sau înghesuit.

 ˎ Nu-l acoperiţi cu pânză.

 ˎ Nu lăsaţi să se adune praf pe orificiile de ventilare.

Utilizarea cablului de alimentare c.a.

 ˎ Pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă, 
inspectaţi în mod regulat cablul de alimentare c.a. Dacă este 
deteriorat, întrerupeţi imediat utilizarea şi contactaţi linia de 
asistenţă a serviciului pentru clienţi PlayStation®, al cărei 
număr poate fi găsit în broşura de garanţie.

 ˎ Nu utilizaţi alt cablu de alimentare c.a. decât cel furnizat. 
Nu modificaţi cablul.

 ˎ Nu atingeţi ştecărul cablului de alimentare c.a. cu mâinile ude.

 ˎ Protejaţi cablul de alimentare c.a. să nu se calce pe el şi să nu 
fie ciupit, în special în zona conectorilor, a prizelor 
prelungitoarelor şi acolo unde iese din sistem.

 ˎ Nu puneţi obiecte grele pe cablu.

 ˎ Nu puneţi cablul de alimentare c.a. lângă echipamente de 
încălzire şi nu expuneţi cablul la căldură.

 ˎ Nu permiteţi acumularea prafului sau a materiilor străine în 
jurul conectorului AC IN (intrare c.a.). Înainte de conectarea 
sau introducerea în priză a cablului de alimentare c.a., 
verificaţi dacă există praf sau materii străine în sau pe ştecher 
sau pe capătul de conectare al cablului, în priza electrică sau 
în conectorul AC IN (intrare c.a.) de pe partea posterioară a 
sistemului. Dacă ştecherul sau conectorul se murdăreşte, 
ştergeţi-l cu o cârpă uscată înainte de a-l conecta.

 ˎ Scoateţi cablul de alimentare c.a. din priză înainte de 
curăţarea sau mutarea sistemului sau când intenţionaţi  
să nu utilizaţi sistemul o perioadă mai lungă de timp. La 
deconectarea cablului de alimentare, trageţi-l drept din priză, 
ţinând de ştecher. Nu trageţi niciodată ţinând de cablu şi nu 
trageţi în unghi.

 ˎ Nu conectaţi cablul de alimentare c.a. la un transformator sau 
la un invertor de tensiune. Conectarea cablului de alimentare 
c.a. la un transformator, când călătoriţi peste ocean, sau la un 
invertor, pentru utilizarea în automobil, poate provoca 
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încălzirea excesivă a sistemului, putând provoca arsuri sau 
funcţionarea defectuoasă.

Niciodată nu demontaţi şi nu modificaţi sistemul 
sau accesoriile

Utilizaţi sistemul PS4™ şi accesoriile conform instrucţiunilor din 
documentaţia acestui produs. Nu se acordă niciun fel de 
autorizare pentru analiza sau modificarea sistemului sau pentru 
analiza şi utilizarea configuraţiilor circuitelor sale. Modificarea 
neautorizată a sistemului sau a accesoriilor anulează garanţia. 
Nu există componente care să poată fi depanate de către 
utilizator în sistemul PS4™ (unitatea hard disk poate fi scoasă, 
dar nu dezasamblată sau modificată). În plus, există riscul 
expunerii la radiaţii laser, precum şi cel de electrocutare.

Reţeaua

 ˎ Pentru conectarea la o reţea este necesară existenţa unei 
conexiuni Internet de bandă largă.

 ˎ Sunteţi responsabil pentru tarifele serviciilor de internet. 
Pentru detalii, consultaţi informaţiile furnizate în contractul 
dvs. de servicii sau contactaţi furnizorul de servicii de 
internet.

 ˎ Utilizaţi numai un cablu Ethernet compatibil cu reţele 
10BASE-T, 100BASE-TX sau 1000BASE-T. Nu utilizaţi cablu 
obişnuit de telefon sau cabluri de alte tipuri decât cele 
menţionate aici. Utilizarea unui tip neadecvat de cablu 
poate cauza un flux mai mare de curent prin portul LAN 
decât valoarea necesară, ceea ce poate provoca 
supraîncălzirea, un incendiu sau o funcţionare defectuoasă.

Caracteristica de lucru în reţea fără fir

 ˎ Frecvenţele utilizate de caracteristica de lucru în reţea fără 
fir a acestui produs sunt benzi de 2,4 GHz (WLAN, 
Bluetooth®) / 5 GHz (WLAN). Banda de unde radio de 2,4 
GHz este partajată între diverse dispozitive. Produsul a fost 
proiectat pentru a reduce la minimum efectul asupra altor 
dispozitive care utilizează aceeaşi bandă. Cu toate acestea, 
în unele cazuri, interferenţele de la alte dispozitive pot 
reduce viteza de conectare, pot scurta raza de acţiune a 
semnalului sau pot provoca întreruperea bruscă a 
conexiunii.

 ˎ Funcţionarea în banda 5150-5350 MHz este limitată pentru 
utilizarea exclusivă în spaţii închise.

 ˎ Când utilizaţi funcţia de scanare a sistemului PS4™ pentru 
a selecta un punct de acces WLAN, pot fi afişate puncte de 
acces care nu sunt destinate utilizării publice. Conectaţi-vă 
numai la un punct de acces pentru care aveţi autorizaţie de 
utilizare sau la unul disponibil printr-un serviciu public 
WLAN ori hotspot.

Condensarea umidităţii

Dacă sistemul sau discul este adus direct dintr-un loc rece 
într-unul cald, umiditatea se poate condensa pe lentila din 
interiorul sistemului sau pe disc. Dacă se întâmplă acest lucru, 
sistemul poate să nu funcţioneze corect. În acest caz, scoateţi 
discul, opriţi şi scoateţi din priză sistemul. Nu puneţi discul la loc 
până când nu s-a evaporat condensul (aceasta poate dura câteva 
ore). Dacă sistemul continuă să nu funcţioneze corespunzător, 
contactaţi linia de asistenţă a serviciului pentru clienţi 
PlayStation®, al cărei număr poate fi găsit în broşura de garanţie.
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Curăţarea

Din motive de siguranţă, înainte de a curăţa sistemul sau 
accesoriile conectate, scoateţi din priză cablul de alimentare c.a.

Suprafeţele exterioare (capacul de plastic al 
sistemului şi cel al controlerului fără fir)
Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a preveni deteriorarea 
sau pătarea exteriorului produsului.

 ˎ Ştergeţi cu o cârpă moale şi uscată.

 ˎ Nu aplicaţi insecticid sau alte substanţe volatile.

 ˎ Nu ţineţi mult timp obiecte din cauciuc sau vinilin pe 
exteriorul sistemului.

 ˎ Nu utilizaţi solvenţi sau alte substanţe chimice. Nu curăţaţi 
cu o pânză tratată chimic.

Orificiile de ventilare
Când se acumulează praf în orificiile de ventilare, îndepărtaţi 
praful cu un aspirator de putere mică.

Conectorii
Nu folosiţi conectorii sistemului sau cablul de alimentare c.a. 
dacă acestea nu sunt curate. Dacă sunt utilizate când sunt 
murdare, trecerea curentului electric poate fi împiedicată. 
Îndepărtaţi murdăria cu o cârpă uscată.

Căştile
Dacă nu se aude sunetul sau calitatea sunetului în căşti nu este 
corespunzătoare, verificaţi dacă mufa căştilor şi conectorul 
căştilor sunt curate. Dacă nu, curăţaţi-le cu o cârpă uscată şi 
moale.

Discurile

Notă privind compatibilitatea
Unele medii pot conţine restricţii regionale sau teritoriale 
şi pot să nu funcţioneze pe sistemul dvs. Pentru detalii, 
consultaţi eticheta discului respectiv.

Manipulare
Amprentele digitale, praful, murdăria sau zgârieturile pot să 
distorsioneze imaginea sau să scadă calitatea sunetului. 
Reţineţi rmătoarele.

 ˎ Nu atingeţi suprafaţa discului când manipulaţi un disc.

 ˎ Nu lipiţi hârtie sau bandă pe discuri şi nu scrieţi pe ele.

Păstrare
 ˎ Nu expuneţi produsul la temperaturi ridicate, la un 

nivel ridicat de umiditate sau sub acţiunea directă 
a razelor solare.

 ˎ Când discurile nu vor fi folosite pentru o perioadă mai mare 
de timp, păstraţi-le în carcasele lor. Dacă stivuiţi discurile 
neintroduse în carcasă sau dacă le păstraţi în poziţie 
înclinată, se pot îndoi.

Metoda de curăţare
 ˎ Curăţaţi discurile cu o pânză moale, 

ştergând uşor dinspre centru spre 
exterior.

 ˎ Nu folosiţi solvenţi, substanţe de curăţat 
discuri, spray-uri antistatice sau alte 
produse chimice, deoarece acestea 
pot deteriora discurile.
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Suport vertical (comercializat separat)

Siguranţă
 ˎ PERICOL DE SUFOCARE - conţine piese mici. A nu se lăsa la 

îndemâna copiilor. 

Utilizarea şi manipularea
 ˎ Atunci când aşezaţi sistemul în poziţie verticală, utilizaţi 

suportul vertical (comercializat separat) pentru acest model 
al sistemului.

 ˎ La ataşarea suportului la sistem, aşezaţi sistemul pe o cârpă 
moale.

 ˎ Dacă suportul este ataşat, nu ridicaţi sistemul de suport.

Ataşarea suportului

1 Selectaţi dispozitivul ataşabil corect.
Cele două dispozitive ataşabile care vin împreună cu 
produsul au marcaje diferite. Dispozitivul ataşabil prezentat 
aici este cel corect pentru utilizarea cu sistemul PS4™.

2 Ţineţi dispozitivul ataşabil cu picioarele de montare 
orientate în jos. Apoi, aliniaţi  pe dispozitivul 
ataşabil şi sistemul PS4™.
Introduceţi dispozitivul ataşabil astfel încât acesta să fie 
aşezat orizontal pe sistem.
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3 Ţineţi suportul cu piesele din cauciuc orientate în sus. 
Apoi, aşezaţi suportul peste dispozitivul ataşabil, astfel 
încât orificiile să fie aliniate.
Suportul prezintă două orificii cu marcaje diferite. Utilizaţi 
orificiul care se potriveşte cu marcajul prezentat aici. 
Poziţionaţi suportul astfel încât acesta să stea aşezat 
orizontal pe sistem.

4 Utilizaţi o monedă sau un obiect plat asemănător pentru a 
strânge şurubul de montare. 

Piese din cauciuc



14

Specificaţii

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare.
În funcţie de versiunea software în uz, este posibil ca sistemul 
să funcţioneze diferit faţă de descrierea din acest manual.

Sistemul PlayStation®4

Procesor principal

Procesor personalizat cu un singur 
cip

CPU: AMD x86-64 „Jaguar”, 8 nuclee

GPU: 1,84 TFLOPS, AMD cu placă 
video pe bază de Radeon™

Memorie GDDR5 de 8 GB

Unitate hard disk
Internă, 500 GB*1 (CUH-2216A)

Internă, 1 TB*1 (CUH-2216B)

Unitate optică

(numai citire)

BD 6× CAV

DVD 8× CAV

Laser

Tip: Semiconductori, continuu

BD –  lungime unde: 395 - 415 nm 
Alimentarea cu tensiune: max. 
1 mW

DVD –  lungime unde: 640 - 675 nm 
Alimentarea cu tensiune: max. 
1 mW

CD*2 –  lungime unde: 765 - 805 nm 
Alimentarea cu tensiune: max. 
1 mW

Intrare/ieşire*3

Port USB SuperSpeed (USB 3.1 Gen1)  
× 2

Port AUX

  
Când vedeţi oricare dintre aceste simboluri pe oricare dintre 
produsele noastre electrice, pe baterii sau pe ambalaje, se 
indică faptul că produsul electric sau bateria la care se face 
referire nu trebuie eliminat(ă) ca deşeu menajer obişnuit în 
Uniunea Europeană, Turcia și în celelalte ţări în care sunt 
disponibile sisteme de colectare separată. Pentru a asigura 
tratarea corectă ca deşeu a acestora, vă rugăm să le eliminaţi 
apelând la un centru de colectare autorizat, în conformitate cu 
toate legile sau reglementările în vigoare. Deşeurile de produse 
electrice şi baterii pot fi eliminate şi gratuit la comercianţi la 
cumpărarea unui produs nou de acelaşi tip. Mai mult, în ţările 
din Uniunea Europeană, comercianţii mai mari pot să accepte 
gratuit produse electronice mici pe care doriţi să le scoateţi din 
uz. Întrebaţi comerciantul local dacă acest serviciu este 
disponibil pentru produsele pe care doriţi să le scoateţi din uz. 
În acest mod, veţi contribui la conservarea resurselor naturale şi 
la îmbunătăţirea standardelor de protecţie a mediului pentru 
tratarea şi eliminarea deşeurilor electrice.  
Acest simbol poate apărea pe baterii în combinație cu alte 
simboluri chimice. Simbolul Pb apare dacă bateria conține peste 
0,004 % plumb. 

Acest produs conţine o baterie încorporată permanent pentru 
motive de siguranţă, de performanţă şi de integritate a datelor. 
Bateria nu necesită înlocuire pe durata de viaţă a produsului şi 
trebuie îndepărtată numai de către personal de service calificat. 
Pentru a asigura tratarea corectă ca deşeu a bateriei, vă rugăm 
să eliminaţi din uz acest produs ca deşeu electronic.
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Reţea

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 
1000BASE-T)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth® 4.0 (LE)

Ieşire AV Port HDMI™ OUT*4

Controler Controler fără fir DUALSHOCK®4

Parametri electrici
220-240 V  0,8 A  
50/60 Hz

Putere nominală maximă 165 W

Dimensiuni externe (fără 
părţile cele mai 
proeminente)

Aprox. 265 × 39 × 288 mm

(lăţime × înălţime × adâncime)

Greutate Aprox. 2,0 kg

Temperatură de 
funcţionare

Între 5 °C și 35 °C

Principalele articole 
furnizate

Cablu HDMI

Cablu USB

Căşti mono cu microfon (cu funcţie 
de dezactivare a sunetului)

Cablu de alimentare c.a.

*1  O parte din capacitatea hard diskului este rezervată pentru a fi 
utilizată pentru administrarea sistemului, întreţinere şi opţiuni 
suplimentare. În consecinţă, spaţiul disponibil pe hard disk poate 
varia.

*2  CD-urile nu pot fi redate.

*3 Utilizarea tuturor dispozitivelor conectate nu este garantată.

*4  Utilizaţi cablul HDMI furnizat. 

Controlerul fără fir DUALSHOCK®4

Putere nominală la intrare 5 V  800 mA

Tipul bateriei Baterie litiu-ion încorporată

Tensiunea bateriei 3,65 V 

Capacitatea bateriei 1,000 mAh

Temperatură de 
funcţionare

Între 5 °C și 35 °C

Greutate Aprox. 210 g

Suport vertical (comercializat separat)

Dimensiuni externe 
(fără părţile cele mai 
proeminente)

Aprox. 116 × 9,5 × 295 mm 
(lăţime × înălţime × adâncime)

Greutate Aprox. 129 g
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Note
 ˎ Discurile DVD care nu au fost finalizate nu pot fi redate.

 ˎ Nu utilizaţi următoarele discuri. Dacă le utilizaţi, sistemul se 
poate deteriora.
– Discuri de 8 cm
–  Discuri necirculare, precum discuri în formă de card, stea 

sau inimă
–  Discuri crăpate sau deformate sau discuri care au fost 

reparate

 ˎ Un DualDisc are o parte care se conformează standardului 
DVD şi o altă parte care conţine doar date audio. Partea care 
conţine date audio nu poate redată pe sistemul PS4™.

 ˎ La redarea discurilor cu conţinut copiat în mod fraudulos, se 
produc sunete anormale sau conţinutul nu este redat corect.

 ˎ Pentru redarea continuă a discurilor BD protejate prin 
drepturi de autor, cheia de criptare pentru AACS (Advanced 
Access Content System) poate fi reînnoită. Cheia de criptare 
se reînnoieşte automat dacă sistemul PS4™ este conectat la 
internet.

 ˎ Este posibil ca unele discuri să nu poată fi redate din cauza 
zgârieturilor, prafului, calităţii înregistrării sau a 
caracteristicilor dispozitivului de înregistrare.

 ˎ În cazuri rare, discurile BD şi DVD pot să nu funcţioneze 
corespunzător când sunt redate pe sistemul PS4™. Aceasta 
se datorează în principal variaţiilor din procesul de fabricare 
sau codificării programului.

Discuri care pot fi redate

Blu-ray Disc™ (BD)*1

BD-ROM în format PlayStation®4*2

BD-ROM

BD-R

BD-RE*3

DVD*1

DVD-ROM

DVD+R/RW

DVD-R/RW

AVCHD

*1  Prima dată când redaţi un disc, trebuie să activaţi funcţia de 
redare a discurilor pe internet.

*2  Software-ul în format PlayStation®, software-ul în format 
PlayStation®2 şi software-ul în format PlayStation®3 nu pot fi redate 
de pe un disc.

*3 Redarea discurilor BD-RE versiunea 1.0 nu este acceptată.

Codurile de regiune
În funcţie de disc, se poate aloca un cod de regiune care se 
bazează pe regiunea geografică în care discul este distribuit. 
Sistemul PS4™ poate reda discuri marcate cu următoarele 
coduri de regiune.

Disc Cod de regiune

Blu-ray Disc (BD)

DVD 2
 

ALL

BD-ROM în format PlayStation®4
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Drepturi de autor şi mărci comerciale

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

„SONY” şi „ ” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci 
comerciale ale 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.

“Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray 
Disc Association.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby
and the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.

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.  

Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark 
of USB Implementers Forum, Inc.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea respectivilor 
proprietari.



Ghidul utilizatorului
Selectaţi  (Setări) >  (Ghidul utilizatorului/informații utile) > 

 (Ghidul utilizatorului) din function screen (ecranul cu funcţii). 
Acest document conţine explicaţii referitoare la modul de utilizare 
a fiecărei funcţii, modul de efectuare a setărilor şi a altor operaţii. 
Puteţi, de asemenea, să vizualizaţi Ghidul utilizatorului de pe un 
computer sau de pe alt dispozitiv. 
manuals.playstation.net/document/ro/ps4/

Site pentru actualizare  
Acest site oferă cele mai recente informaţii despre actualizările 
pentru programul sistemului, inclusiv despre modalitatea de 
actualizare a programului sistemului.  
playstation.com/ps4/

Asistenţă  
Site-ul oficial pentru asistenţa de produs pentru PlayStation® 
furnizează cele mai recente întrebări şi răspunsuri despre 
acest produs. 
playstation.com/help/ps4/

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


