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Vamos começar!
Liga o sistema ao televisor.
Segue as instruções de a para ligar o sistema PlayStation®4 ao
teu televisor. Tens de utilizar o cabo HDMI fornecido para a ligação.
Vista traseira

Conector AC IN

Porta HDMI OUT

Porta de entrada HDMI

Cabo de alimentação
de CA
Cabo HDMI™
Para uma fonte de eletricidade

Podes transferir os dados guardados do teu sistema PS4™ atual para o teu
novo sistema PS4™. Se tencionas fazê-lo, recomendamos a realização da
transferência de dados durante o processo de configuração inicial do teu novo
sistema. Se o fizeres posteriormente, quaisquer dados guardados no novo
sistema perder-se-ão. Para obteres orientações sobre a transferência de
dados e os tipos de dados que podes transferir, consulta o Manual do
utilizador. manuals.playstation.net/pt/04.html
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Liga à Internet.
Recomendamos a utilização de um cabo LAN (vendido
separadamente) para uma ligação de rede mais estável.
Se preferires utilizar uma ligação sem fios (Wi-Fi), não ligue um
cabo LAN.
Vista traseira

Porta LAN

Tipo de ligação:
Router
Cabo LAN
(vendido em
separado)

Dispositivo ligado à
Internet, por exemplo um
modem

Para a Internet

Tira o máximo partido do teu sistema PS4™ através da ligação à Internet.
Poderás jogar online e comunicar com os teus Amigos.*1
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Liga o televisor e define a entrada para HDMI.
Liga o sistema PS4™ premindo o botão
(alimentação).
O indicador de alimentação pisca a azul e, em seguida, acende-se
a branco.
Vista frontal

Botão de alimentação/Indicador de alimentação

Se o televisor não apresentar imagem quando o indicador de alimentação se
acender a branco, reinicia o sistema. Prime o botão (alimentação) durante,
pelo menos, 7 segundos para desligar o sistema e, em seguida, volta a ligá-lo.
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Liga o comando sem fios DUALSHOCK®4 ao
sistema utilizando o cabo USB e, em seguida,
prime o botão
(PS).
O teu comando emparelha com o sistema e liga-se.
Vista frontal

Porta USB

Porta USB

Cabo USB

Botão PS

•• É necessário emparelhar um comando quando o utilizas pela primeira vez e
quando utilizas o teu comando noutro sistema PS4™. Se quiseres utilizar dois
ou mais comandos, tens de emparelhar cada comando.
•• Depois de emparelhares o comando, podes desligar o cabo USB e utilizar o
teu comando sem fios.
•• É possível utilizar até quatro comandos em simultâneo. Ao premir o botão
(PS), a barra de luz brilha na cor atribuída. O primeiro comando a
estabelecer ligação é azul, e os comandos seguintes são vermelho, verde e
cor de rosa.
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Personaliza-o.
Está quase! Segue as instruções no ecrã para configurar uma
ligação à Internet, definir a data e a hora, bem como configurar
outras definições. Em seguida, seleciona [Efetuar início agora] no
ecrã de configuração.
Depois de configurares a ligação à Internet, é possível que seja
transferida automaticamente uma atualização do software do
sistema. As atualizações seguintes melhoram o desempenho e
adicionam novas funcionalidades
O sistema PS4™ será utilizado por uma criança? Se for o caso,
certifica-te de que lês a secção "Controlos parentais".

Para alterares mais tarde quaisquer definições que tenhas ignorado, seleciona
(Definições) no ecrã de funções.
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Controlos parentais
Se o sistema PS4™ for utilizado por crianças, os pais ou os
encarregados de educação podem restringir o acesso a
determinados conteúdos ou funcionalidades através dos controlos
parentais.
Para obteres mais informações sobre o que podes restringir e
como configurar as restrições, consulta o Manual do utilizador.
manuals.playstation.net/pt/01.html

Podes restringir a utilização de jogos com limitações de idade,
definindo o nível de controlo parental de acordo com a tabela que
se segue.
Europa, África e Índia
Idade do jogador

Menos
de 3

3-6

7-11

12-15

16-17

Mais
de 18

Configuração do
controlo parental
da PS4™

1

2

3

5

7

9

Classificação etária
do jogo mais
elevada
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Alemanha
Idade do jogador

Menos
de 6

6-11

12-15

16-17

Mais de
18

Configuração do
controlo parental
da PS4™

1

3

5

7

9

Classificação etária
do jogo mais
elevada

Portugal
Idade do jogador

Menos
de 4

4-5

6-11

12-15

16-17

Mais
de 18

Configuração do
controlo parental
da PS4™

1

2

3

5

7

9

Classificação etária
do jogo mais
elevada
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Dá uma vista de olhos
Ecrã de funções

Acede a funcionalidades do
sistema PS4™, incluindo
notificações, os teus Amigos e
definições.

Botão para cima

Botão para baixo

Ecrã inicial
Área de conteúdos
Acede aos teus jogos e a
outro conteúdo.

Botão para cima

Botão para baixo

Ecrã de informações do
conteúdo

São apresentadas as informações
mais recentes sobre o conteúdo
selecionado.
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Vamos jogar
Começar o jogo

Insere um disco. Seleciona o jogo na área de conteúdo para
começares a jogar.
Vista frontal

Voltar ao ecrã inicial durante um jogo

Para regressares ao ecrã inicial sem terminar um jogo, prime o
(PS).
botão
Para retomar o jogo, seleciona-o na área de conteúdos.

Terminar o jogo

Mantém premido o botão
(PS) e, em seguida, seleciona [Fechar
aplicação] a partir do menu rápido apresentado.

Ejetar o disco
Prime o botão

(ejeção).

Vista frontal

Botão de ejeção
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Ligar o auscultador monofónico com microfone

Para utilizares conversação de voz no jogo, liga o auscultador
monofónico com microfone à entrada de auriculares estéreo do
teu comando.
Auscultador monofónico
com microfone
Microfone
Interruptor
MIC

Entrada de auriculares estéreo

Clipe

Carregar o comando

Com o sistema PS4™ ligado ou em modo de repouso, liga o
comando através de um cabo USB. Para obteres mais informações
sobre o modo de repouso, lê a secção "Encerrar".

Barra de luz

Porta USB
Cabo USB
No sistema PS4™

Para carregar o comando enquanto o sistema está em modo de repouso,
(Definições) >
seleciona qualquer opção exceto [Desligado] em
[Definições de poupança de energia] > [Definir as funcionalidades
disponíveis no modo de repouso] > [Fornecer energia às portas USB].
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Partilha a tua experiência de jogo
Partilha o teu jogo online

Prime o botão SHARE e escolhe uma destas opções para partilhar o
teu jogo online.
Botão SHARE

Carregar uma captura de ecrã
Efetua uma captura de ecrã no teu jogo e carrega-a
(Mensagens) para
para as redes sociais, ou utiliza
a enviar a Amigos.

Carregar um clipe
O sistema PS4™ grava continuamente os últimos
15 minutos de jogo. Podes carregar um clipe do jogo
gravado para as redes sociais.

Transmitir o jogo ao vivo
Transmite o teu jogo para um serviço de
transmissão ao vivo para que outras pessoas
possam assistir às tuas aventuras.
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Ver jogo partilhado

Utiliza
(Ao vivo da PlayStation) para ver transmissões, clipes ou
capturas de ecrã partilhadas por outros jogadores.

Joguem juntos

Utiliza
(Share Play) para partilhar o ecrã de jogo com outro
jogador e jogar o mesmo título em conjunto.*2

Para obteres mais informações sobre a funcionalidade de partilha,
consulta o Manual do utilizador.
manuals.playstation.net/pt/02.html
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Iniciar sessão na PlayStation™Network
A PlayStation™Network é um serviço online que te permite
desfrutar ainda mais do teu sistema PS4™. Ao iniciares sessão,
podes utilizar a funcionalidade de partilha, bem como uma ampla
variedade de outras funcionalidades e serviços.

Liga-te a Amigos
Transfere jogos

Envia mensagens
Conversa

Para iniciar sessão na PlayStation™Network, é necessário
ter uma conta Sony Entertainment Network. Para obteres
mais informações sobre o início de sessão, consulta o
Manual do utilizador.
manuals.playstation.net/pt/03.html
A PlayStation™Network, a PlayStation™Store e o PlayStation®Plus estão
sujeitos aos termos de utilização e a restrições de país e idioma. Os
utilizadores são responsáveis pelo pagamento das taxas de acesso à
Internet. Poderão aplicar-se custos a alguns conteúdos e/ou serviços.
Os utilizadores têm de ter 7 anos de idade ou mais e os utilizadores
menores de 18 anos deverão obter o consentimento dos seus pais/
encarregados de educação. Restrições etárias adicionais poderão aplicarse. A disponibilidade do serviço não está garantida. As funcionalidades
online de jogos específicos poderão ser retiradas com um aviso prévio
razoável - eu.playstation.com/gameservers. Aplicam-se os termos
completos: Termos de serviço da PSN em eu.playstation.com/legal.
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Encerrar
Cuidado

Desliga o cabo de alimentação de CA da tomada elétrica apenas quando o
indicador de alimentação estiver desligado. Se o desligares enquanto o
indicador de alimentação estiver aceso ou intermitente, podes perder ou
corromper dados e podes danificar o sistema. Certifica-te de que lês a secção
"Desligar o sistema completamente" abaixo.

Colocar o sistema em modo de repouso

Quando o sistema está em modo de repouso, mantém-se em
funcionamento, mas com um consumo de energia reduzido. Podes
configurar o sistema para transferir ficheiros e carregar um
comando enquanto está em modo de repouso.
Seleciona (Energia) no ecrã de função e, em seguida, seleciona
[Opções de energia] > [Entrar em modo de repouso]. O indicador
de alimentação pisca a azul e, em seguida, acende-se cor de
laranja.
(PS).
Para sair do modo de repouso, prime o botão

Desligar o sistema completamente

Seleciona (Energia) no ecrã de funções e, em seguida, seleciona
[Desligar PS4]. O indicador de alimentação pisca a branco e, em
seguida, apaga-se.

Indicador de alimentação
Branco

O sistema está ligado.

Cor-de-laranja

O sistema está em modo de repouso.

Desligado

O sistema está desligado.
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Mais informações
Manual do utilizador

Descobre tudo o que o teu sistema PS4™ é capaz de fazer.
Aprende a configurar as definições e a utilizar cada função.
Seleciona
(Definições) >
(Manual do utilizador/Informações
(Manual do utilizador) no ecrã de funções.
úteis) >
Também podes consultar o manual do utilizador em:
manuals.playstation.net/document/pt/ps4/
É necessário ter uma ligação à Internet para ver o manual do
utilizador.

Manual de segurança

Descobre como utilizar o teu sistema PS4™ em segurança. Este
manual também contém informações sobre as especificações.
Certifica-te de que o lês antes de utilizares o teu sistema.

*1	O

multijogador online da PlayStation®4 requer uma subscrição do PlayStation®Plus paga.
Subscrição do PlayStation®Plus só disponível para titulares de uma conta Sony Entertainment
Network com acesso à PlayStation™Store e Internet de alta velocidade. O conteúdo e os serviços
do PlayStation®Plus variam segundo a idade do subscritor.
*2	Share Play: sessões de 60 minutos ilimitadas. É necessária uma subscrição do PlayStation Plus,
®
ligação à Internet de alta velocidade (2 Mbps de carregamento recomendado), uma PS4™ e uma
conta Sony Entertainment Network. Aplicam-se restrições por país, jogo e outras:
eu.playstation.com/shareplay.
" ", "PlayStation", "
", "DUALSHOCK" e "
" são marcas comerciais registadas ou
marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY”, “
Corporation.

” e “Sony Entertainment Network” são marcas comerciais registadas da Sony

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.
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
As informações sobre funcionalidades do sistema e as imagens publicadas neste documento
podem diferir das informações e imagens do teu sistema, consoante a versão de software de
sistema utilizada. Além disso, as ilustrações e as imagens dos ecrãs utilizadas neste manual podem
ser diferentes do produto real.
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A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio.
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