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Изглед отзад

 Свързване с вашия телевизор.

Направете всички връзки, преди да включите AC захранващия 
кабел към захранването. Използвай доставения HDMI кабел 
за свързването.

Да започваме

AC IN конектор HDMI OUT порт Вход HDMI

HDMI™ кабел

AC захранващ кабел

Към източник на 
електрозахранване

Можете да пренасяте запазени данни от текущата ви PlayStation®4 система 
към вашата нова PS4™ система. Ако възнамерявате да направите това, ви 
препоръчваме да завършите пренасянето на данни по време на процеса 
за начална настройка на вашата нова система. Ако го направите по-
късно, всички запазени данни на новата система ще бъдат загубени.  
За насоки за пренасяне на данни и за типовете файлове, които можете да 
пренасяте, вижте ръководство за потребителя.  
manuals.playstation.net/gb/04.html
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 Свържете се с интернет.

Препоръчваме да се използва LAN кабел (продава се отделно) 
за по-стабилна мрежова връзка.
Ако предпочитате да използвате безжична връзка (Wi-Fi), не 
свързвайте LAN кабел.

Извлечете максимума от вашата PS4™ система чрез свързване към 
интернет. Ще можете да играете игри онлайн и да се свързвате с 
приятели.*1

Изглед отзад

LAN порт

LAN кабел
(предлага се 

отделно)

Вид свързване:

Рутер Устройство, свързано с 
интернет, например модем

Към интернет
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Изглед отпред

Бутон за захранване/Индикатор за захранване

 Включете вашия телевизор и настройте 
входа на HDMI.

 Включете своята система PS4™, като 
натиснете бутона  (захранване).

Индикаторът за захранване премигва в синьо, след което 
става бял.

Ако вашият телевизор не показва картина, когато индикаторът за 
захранване стане бял, рестартирайте вашата система. Натиснете бутона 

 (захранване) за поне 7 секунди, за да изключите вашата система, и след 
това я включете отново.
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 Свържете вашия DUALSHOCK®4 безжичен 
контролер към вашата система, 
използвайки USB кабела, и след това 
натиснете бутона  (PS).

Вашият контролер се сдвоява с вашата система и се включва.

 •  Ще трябва да сдвоите контролер, когато го използвате за първи път и 
когато използвате вашия контролер с друга PS4™ система. Ако искате да 
използвате два или повече контролера, трябва да сдвоите всеки 
контролер.

 •  След като сте сдвоили вашия контролер, можете да извадите USB кабела 
и да използвате вашия контролер безжично.

 •  Можете да използвате до четири контролера едновременно. Когато 
натиснете бутона  (PS), светлинната лента светва във вашия зададен 
цвят. Първият свързан контролер е син, а следващите контролери светят 
в червено, зелено и розово.

Изглед отпред

USB порт USB порт

USB кабел

бутон PS
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 Направете го по ваш вкус!

Почти сте готови! Следвайте инструкциите на екрана, за да 
настроите връзка с интернет, да настроите дата и час и да 
конфигурирате други настройки, след което изберете [Start 
Now] (Старт сега) от екрана с настройки.
След като настроите вашата връзка с интернет, могат да бъдат 
изтеглени автоматично актуализации на софтуера на 
системата. Бъдещи актуализации ще подобряват работата и  
ще добавят нови функции.

Вашата PS4™ система ще бъде ли използвана от дете? Ако да, 
прочетете раздел "Родителски настройки".

За да промените по-късно настройки, които сте пропуснали, изберете 
 (Settings) (Настройки) от функционалния екран. 
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Препоръчваме родителите или настойниците да създадат 
отделен профил за всяко дете, което ще използва PS4™ 
системата, с точна дата на раждане на всяко дете,  
за да ни помогнат да осигурим подходящо за възрастта 
преживяване. Родителите и настойниците могат също  
да използват набор от родителски контроли, за да 
персонализират преживяването на детето, включително 
предотвратяване или ограничаване на разходите  
за PlayStation™Store и да контролират възможностите  
им за съобщения и чат, за обмен на съдържание, създадено  
от потребителите - като изображения и видеоклипове -  
и за използване на вградения интернет браузър.
За подробности относно какво може да бъде ограничено  
и как да задавате ограничения вижте Ръководството  
за потребителя.
manuals.playstation.net/gb/01.html

Можете да ограничавате използването на игри, които имат 
възрастови ограничения, чрез задаване на ниво на родителски 
контрол съгласно следната таблица.

Европа, Африка и Индия

Възраст на играча Под 3 3-6 7-11 12-15 16-17
18 и 

повече

Настройка на 
Родителския 
контрол на PS4™

1 2 3 5 7 9

Най-висока 
възрастова оценка 
на игра

Родителски настройки
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Германия

Възраст на играча Под 6 6-11 12-15 16-17
18 и 

повече

Настройка на 
Родителския 
контрол на PS4™

1 3 5 7 9

Най-висока 
възрастова оценка 
на игра
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Поглед наоколо

Функционален екран
Осъществете достъп до 
функциите на PS4™ системата, 
включително известия, вашите 
приятели и настройки.

Екран с информация за 
съдържанието
Визуализира се най-актуалната 
информация относно избраното 
съдържание.

Бутон нагоре

Бутон нагоре

Бутон надолу

Бутон надолу

Начален екран
Зона за съдържание
Достъп до вашите игри и 
друго съдържание.
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Започване на играта
Поставете диск. Изберете играта от зоната за съдържанието, за 
да започнете да играете. Нямате диск с игра? Прегледайте 
PlayStation™Store за игри, които можете да изтеглите. Вижте 
"Влезте в PlayStation™Network".

Връщане към началния екран от игра
За да се върнете в началния екран, без да приключвате игра, 
натиснете бутона  (PS).
За да продължите да играете играта, я изберете от зоната за 
съдържание.

Край на играта
Натиснете и задръжте бутона  (PS), след което изберете [Close 
Application] (Затваряне на приложението) от бързото меню, 
което се появява.

Извадете диска
Натиснете бутона  (изваждане).

Нека играем

Изглед отпред

Бутон за изваждане

Изглед отпред
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Свържете моно слушалките
За гласов чат по време на игра включете моно слушалките в 
букса за стерео слушалки на вашия контролер.

Заредете вашия контролер
Когато вашата PS4™ система е включена или е в режим на 
покой, свържете вашия контролер, използвайки USB кабел.  
За подробности относно режима на покой прочетете раздел 
"Изключване". 

Микрофон

Превключвател 
MIC

Моно слушалки

Букса за стерео слушалки Щипка

Светлинна лента

Към PS4™ системата

USB порт
USB кабел

За да заредите вашия контролер, докато вашата система е в режим 
на покой, изберете опция, различна от [Off] (Изкл.), в  (Settings) 
(Настройки) > [Power Saving Settings] (Енергоспестяващи настройки) 
> [Set Features Available in Rest Mode] (Настройване на функциите, 
налични в режим на покой) > [Supply Power to USB Ports] (Захранване 
към USB портове).
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PlayStation™Network е онлайн услуга, която ви позволява да 
увеличите удоволствието от вашата PS4™ система. Влезте в 
мрежата, за да изтегляте игри от PlayStation™Store, да 
споделяте игралните си преживявания или да използват 
най-различни други функции и услуги.

За да влезете в PlayStation™Network, трябва  
да имате акаунт за PlayStation™Network.  
За подробности относно влизането вижте 
Ръководството за потребителя.
manuals.playstation.net/gb/03.html

Влезте в PlayStation™Network

PlayStation™Network, PlayStation™Store и PlayStation®Plus са предмет 
на условията за ползване и ограниченията за държавата и езика. 
Потребителите отговарят за таксите за интернет услуги. За някои видове 
съдържание и/или услуги се изисква заплащане. Потребителите трябва 
да имат навършени 7 години, а за тези на възраст под 18 се изисква 
разрешение от родителите. Възможни са допълнителни възрастови 
ограничения. Наличността на услугата не е гарантирана. Онлайн 
функциите на конкретни игри може да бъдат изтеглени при разумно 
предизвестие – playstation.com/gameservers. Прилагат се пълните 
условия: Условия на услугата в PSN на playstation.com/legal.

Изтеглете игри Свързване с Приятели

Споделете игралните 
си преживявания

Чат
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Споделете вашата игра онлайн
Натиснете бутона SHARE (споделяне) и изберете една от тези 
опции за споделяне на вашата игра онлайн.

Бутон SHARE (споделяне)

Качване на снимка на екрана
Заснемете снимка на екрана от вашата игра и я 
качете във вашите социални мрежи или 
използвайте  (Messages) (Съобщения), за да я 
изпратите на Приятели.

Качете видеоклип
Вашата PS4™ система непрекъснато записва 
последните 15 минути игра. Можете да качите 
видеоклип на записаната игра във вашите 
социални мрежи.

Излъчвайте вашата игра на живо
Излъчвайте вашата игра в стрийминг услуга,  
така че други да могат да гледат вашите 
приключения.

Споделете вашето игрално преживяване
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Преглед на споделена игра
Използвайте  (Live from PlayStation) (На живо от PlayStation), 
за да гледате излъчвания, видеоклипове или снимки на  
екрана, споделени от други играчи.

Играйте заедно
Използвайте  (Share Play) (Споделяне на игра), за да 
споделите игралния екран с друг играч и да играете една и 
съща игра заедно.*2

За подробности относно функцията за споделяне вижте 
Ръководството за потребителя.
manuals.playstation.net/gb/02.html
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 Предупреждение
Изваждайте AC захранващ кабел от електрическия контакт само когато 
индикаторът за захранване е изключен. Ако го извадите, докато 
индикаторът за захранване е осветен или премигва, може да бъдат 
изгубени и повредени данни и е възможно да повредите вашата система. 
Задължително прочетете раздела "Цялостно изключване на системата" 
по-долу.

Сложете вашата система в режим на покой
Когато вашата система е в режим на покой, тя продължава да 
работи, но с по-ниска консумация на енергия. Можете да 
конфигурирате вашата система да изтегля файлове и да 
зарежда контролер, докато е в режим на покой.

Изберете  (Power) (Захранване) от функционалния екран,  
след което изберете [Power Options] (Опции за захранване) > 
[Enter Rest Mode] (Преминаване в режим на покой). 
Индикаторът за захранване премигва в бяло, след което става 
оранжев. 
За да излезете от режима на покой, натиснете бутона  (PS).

Цялостно изключване на системата
Изберете  (Power) (Захранване) от функционалния екран,  
след което изберете [Turn Off PS4] (Изключване на PS4). 
Индикаторът за захранване премигва в бяло, след което се 
изключва.

Индикатор за захранване

Бял Системата е включена.

Оранжев Системата е в режим на покой.

Изкл. Системата е изкл.

Изключване
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Допълнителна информация
Ръководство за потребителя
Научете всичко, което вашата PS4™ система може да прави. 
Научете как да конфигурирате настройки и как да използвате 
всички функции. Изберете  (Settings) (Настройки) >  (User's 
Guide/Helpful Info) (Ръководство за потребителя/Полезна 
информация) >  (User's Guide) (Ръководство за потребителя) 
от функционалния екран. Можете също да разгледате 
Ръководството за потребителя, като посетите:
manuals.playstation.net/document/gb/ps4/
За да разглеждате Ръководството за потребителя, трябва да 
имате връзка с интернет.

 

Безопасност и поддръжка
Научете как да използвате вашата PS4™ система безопасно. 
Това ръководство съдържа и информация за спецификации. 
Прочетете го, преди да използвате вашата система.

” ”, ”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.

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.

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие.

Информацията за функционалността на системата и изображенията, публикувани в този 
документ, могат да се различават от тези за вашата система, в зависимост от използваната 
версия на софтуера на системата. Също така, илюстрациите и екранните изображения, 
използвани в това ръководство, могат да се различават от реалния продукт.

Информацията в това ръководство подлежи на промяна без предизвестие.

*1  PlayStation®4 онлайн мултиплеър изисква платен абонамент за PlayStation®Plus. 
Абонаментът за PlayStation®Plus е наличен само за притежатели на акаунт за 
PlayStation™Network с достъп до PlayStation™Store и високоскоростен интернет. 
Съдържанието и услугите за PlayStation®Plus се различават според възрастта на абоната.

*2  Share Play (Споделяне на игра): неограничени 60-минутни сесии. Изискват се членство  
в PlayStation®Plus, високоскоростен интернет (препоръчва се скорост на качване от 2 Mbps), 
PS4™ система и акаунт за PlayStation™Network. Прилагат се ограничения според страната,  
играта и други: playstation.com/shareplay.
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