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 Liitä järjestelmä televisioon.

Tee kaikki kytkennät, ennen kuin liität virtajohdon pistorasiaan. 
Käytä mukana toimitettua HDMI-kaapelia.

Aloitetaan

Takanäkymä

AC IN -liitäntä HDMI OUT -portti HDMI-tuloportti

HDMI™-kaapeli

Virtajohto

Virtalähteeseen

Voit siirtää tallennettuja tietoja nykyisestä PlayStation®4-järjestelmästäsi uuteen 
PS4™-järjestelmään. Jos aiot toimia näin, sinun kannattaa siirtää tiedot uuden 
järjestelmän alkuasennuksen aikana. Jos siirrät tiedot myöhemmin, uuteen 
järjestelmään tallennetut tiedot katoavat. Siirtokelpoisten tietojen kuvaus 
sekä ohjeet tietojen siirtoon ovat käyttöoppaassa.  
manuals.playstation.net/fi/04.html

2

http://manuals.playstation.net/gb/04.html


FI

 Muodosta yhteys Internetiin.

Suosittelemme käyttämään LAN-kaapeliyhteyttä (kaapeli myydään 
erikseen). Tällöin verkkoyhteys on vakaampi.
Jos haluat käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä, älä yhdistä 
LAN-kaapelia.

Ota kaikki irti PS4™-järjestelmästäsi muodostamalla Internet-yhteys. Voit pelata 
verkkopelejä ja pitää yhteyttä ystäviisi.*1

Takanäkymä

LAN-portti

LAN-kaapeli
(myydään 
erikseen)

Yhteystyyppi:

Reititin Internetiin yhteydessä oleva 
laite, kuten modeemi

Internetiin
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Etunäkymä

Virtapainike/virtamerkkivalo

 Kytke televisioon virta ja määritä 
lähdeasetukseksi HDMI.

 Käynnistä PS4™-järjestelmä painamalla 
 (virta)-painiketta.

Virtamerkkivalo vilkkuu sinisenä ja alkaa sitten palaa valkoisena.

Jos virtamerkkivalo palaa valkoisena eikä televisiossa näy kuvaa, käynnistä 
järjestelmä uudelleen. Paina  (virta) -painiketta vähintään 7 sekuntia, jolloin 
järjestelmä sammuu. Käynnistä järjestelmä sitten uudelleen.
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 Yhdistä langaton DUALSHOCK®4-ohjain 
järjestelmään USB-kaapelilla ja paina  (PS) 
-näppäintä.

Ohjain yhdistetään järjestelmään pariliitoksella, ja ohjaimeen 
kytketään virta.

 •  Ohjain on yhdistettävä järjestelmään pariliitoksella ensimmäisellä 
käyttökerralla ja aina, kun ohjainta käytetään toisessa PS4™-järjestelmässä. 
Jos haluat käyttää kahta tai useampaa ohjainta, jokainen ohjain on 
yhdistettävä pariliitoksella.

 •  Kun olet yhdistänyt ohjaimen, voit irrottaa USB-kaapelin ja käyttää ohjainta 
langattomasti.

 •  Samanaikaisesti voi käyttää enintään neljää ohjainta. Kun painat  (PS) 
-näppäintä, ohjaimen valopalkkiin syttyy ohjaimeen määritetty väri. 
Ensimmäisen yhdistetyn ohjaimen väri on sininen ja seuraavien ohjainten 
värit ovat punainen, vihreä ja vaaleanpunainen.

Etunäkymä

USB-portti USB-portti

USB-kaapeli

PS-näppäin
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 Mukauta järjestelmäsi.

Kaikki on lähes valmista. Muodosta Internet-yhteys, aseta 
päivämäärä ja kellonaika ja määritä muut asetukset seuraamalla 
näytöllä näkyviä ohjeita. Valitse lopuksi asetusnäytöltä [Aloita nyt].
Kun Internet-yhteys on muodostettu käyttöjärjestelmän
päivitys voidaan ladata automaattisesti. Päivitykset parantavat 
järjestelmän suorituskykyä ja lisäävät siihen uusia ominaisuuksia.

Käyttääkö lapsesi PS4™-järjestelmääsi? Siinä tapauksessa sinun 
kannattaa tutustua Lapsilukko-osioon.

Voit myöhemmin määrittää ohittamasi asetukset valitsemalla toimintonäytöltä 
 (Asetukset).
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Suosittelemme vanhempia/huoltajia luomaan erillisen tilin 
jokaiselle lapselle, joka käyttää PS4™-järjestelmää, ja ilmoittamaan 
jokaisen syntymäpäivän tarkasti, jotta pystymme tarjoamaan 
heidän omaan ikäänsä sopivan kokemuksen. Vanhemmat  
ja huoltajat voivat myös hallita lapsen kokemusta erilaisilla 
lapsilukkotoiminnoilla ja esimerkiksi estää PlayStation™Store-
kaupan käytön tai rajoittaa sitä tai rajoittaa viestien ja chatin 
käyttämistä, käyttäjien luoman sisällön (kuten kuvien ja videoiden) 
vaihtamista ja järjestelmän Internet-selaimen käyttöä.
Tarkempia tietoja rajoituksista ja niiden asettamisesta on 
käyttöoppaassa.
manuals.playstation.net/fi/01.html

Voit rajoittaa ikärajoitettujen pelien käyttöä valitsemalla  
seuraavasta taulukosta lapsilukon tason.

Eurooppa, Afrikka ja Intia

Pelaajan ikä Alle 3 3–6 7–11 12–15 16–17
18 tai sitä 
vanhempi

PS4™-järjestelmän 
lapsilukkoasetus

1 2 3 5 7 9

Korkein pelin  
ikäraja

Lapsilukko
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Saksa

Pelaajan ikä Alle 6 6–11 12–15 16–17
18 tai sitä 
vanhempi

PS4™-järjestelmän 
lapsilukkoasetus

1 3 5 7 9

Korkein pelin  
ikäraja
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Tutustu toimintoihin

Toimintonäyttö
Kokeile PS4™-järjestelmän 
toimintoja, kuten ilmoituksia,  
Omat ystäväsi -toimintoa ja 
asetuksia.

Sisältötietonäyttö
Valitun sisällön uusimmat tiedot 
näytetään.

Yläsuuntanäppäin

Yläsuuntanäppäin

Alasuuntanäppäin

Alasuuntanäppäin

Aloitusnäyttö
Sisältöalue
Käytä pelejäsi ja muuta 
sisältöä.
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Aloita peli
Lisää levy. Aloita pelaaminen valitsemalla peli sisältöalueelta. Eikö 
pelilevyjä löydy? Tsekkaa, mitä ladattavia pelejä PlayStation™Store-
kaupassa on tarjolla. Katso kohtaa PlayStation™Network-verkkoon 
kirjautuminen.

Palaa aloitusnäyttöön pelistä
Voit palata aloitusnäyttöön lopettamatta peliä painamalla  (PS) 
-näppäintä.
Jatka pelin pelaamista valitsemalla se sisältöalueessa.

Lopeta peli
Paina pitkään  (PS) -näppäintä ja valitse avautuvasta  
pikavalikosta [Sulje sovellus].

Poista levy järjestelmästä
Paina  (poisto) -painiketta.

Pelataan

Etunäkymä

Poistopainike

Etunäkymä
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Yhdistä monokuulokkeet
Voit käyttää pelin sisäistä äänichatia liittämällä monokuulokkeet 
ohjaimen stereokuulokeliitäntään.

Lataa ohjain
Kytke PS4™-järjestelmään virta tai aseta se lepotilaan ja liitä sitten 
järjestelmään ohjain USB-kaapelilla. Lisätietoja lepotilasta on 
kohdassa Virran katkaiseminen.

Mikrofoni

MIC-kytkin

Monokuulokkeet

Stereoliitäntä Pidike

Valopalkki

PS4™-järjestelmään

USB-portti
USB-kaapeli

Voit ladata ohjaimen järjestelmän ollessa lepotilassa valitsemalla 
jonkin muun vaihtoehdon kuin [Pois päältä] kohdassa  (Asetukset) 
> [Virransäästöasetukset] > [Aseta lepotilassa käytettävissä olevat 
ominaisuudet] > [Virransyöttö USB-portteihin].
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PlayStation™Network on verkkopalvelu, jonka kautta voit käyttää 
PS4™-järjestelmää entistä tehokkaammin. Kirjaudu sisään, niin voit 
ladata pelejä PlayStation™Store-kaupasta, jakaa omaa pelaamistasi 
sekä käyttää lukuisia muita ominaisuuksia ja palveluita.

PlayStation™Network-verkkoon kirjautumiseen vaaditaan 
tili PlayStation™Network-verkon käyttämistä varten. 
Tarkempia kirjautumisohjeita on käyttöoppaassa.
manuals.playstation.net/fi/03.html

PlayStation™Network-verkkoon kirjautuminen

PlayStation™Network-, PlayStation™Store- ja PlayStation®Plus-palveluihin 
sovelletaan käyttöehtoja sekä maa- ja kielikohtaisia rajoituksia. Internet-
yhteyden maksut ovat käyttäjän vastuulla. Osa sisällöstä ja/tai palveluista 
on maksullista. Käyttäjien on oltava vähintään 7-vuotiaita, ja alle 18-vuotiaat 
käyttäjät tarvitsevat vanhemman suostumuksen. Myös muut ikärajoitukset 
voivat koskea käyttäjiä. Palveluiden saatavuutta ei taata. Yksittäisten 
pelien verkkotoiminnot voidaan lakkauttaa etukäteen annetun ilmoituksen 
jälkeen – playstation.com/gameservers. Täydellisiä ehtoja sovelletaan: PSN-
palveluehdot ovat nähtävissä osoitteessa playstation.com/legal.

Lataa pelejä Pidä yhteyttä ystäviin

Jaa pelaamisesiChat

12

http://manuals.playstation.net/fi/03.html
http://eu.playstation.com/gameservers
http://eu.playstation.com/legal


FI

Jaa pelaamisesi verkossa
Voit jakaa pelaamistasi verkossa painamalla SHARE-näppäintä ja 
valitsemalla yhden seuraavista vaihtoehdoista.

SHARE-näppäin

Lähetä kuvakaappaus
Ota kuvakaappaus pelaamisestasi ja lataa se 
yhteisöpalveluun tai lähetä se  (Viestit) 
-toiminnolla ystävillesi.

Lähetä videoleike
PS4™-järjestelmä tallentaa jatkuvasti edelliset 
15 minuuttia pelaamistasi. Voit lähettää tallennettua 
pelaamistasi yhteisöpalveluihin videoleikkeenä.

Lähetä pelaamistasi suorana lähetyksenä
Lähetä pelaamistasi suoratoistopalveluun, jonka 
kautta muut voivat seurata otteitasi.

Jaa pelihetkesi
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Katso jaettua pelaamista
 (Live from PlayStation) -toiminnolla voit katsoa muiden  

pelaajien jakamia lähetyksiä,videoleikkeitä tai kuvakaappauksia.

Pelaa peliä yhdessä
Voit jakaa pelinäytön toiselle pelaajalle ja pelata peliä hänen 
kanssaan  (Pelin jakaminen) -toiminnolla.*2

Lisätietoja jakamisominaisuuksista on käyttöoppaassa.
manuals.playstation.net/fi/02.html
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 Varoitus
Irrota virtajohto sähköpistorasiasta, kun virtamerkkivalo ei enää pala. Jos irrotat 
virtajohdon, kun virtamerkkivalo palaa tai vilkkuu, tietoja voi kadota tai ne voivat 
vioittua. Lisäksi järjestelmä voi vaurioitua. Lue huolella jäljempänä oleva osio 
Järjestelmän virran katkaiseminen kokonaan.

Aseta järjestelmä lepotilaan
Kun järjestelmä on lepotilassa, se on edelleen toiminnassa mutta 
kuluttaa vähemmän virtaa. Lepotilassa voit määrittää järjestelmän 
lataamaan tiedostoja ja ladata ohjaimen.

Valitse toimintonäytöltä  (Virta) ja valitse sitten [Virtavalinnat] > 
[Siirry lepotilaan]. Virtamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja alkaa sitten 
palaa oranssina. 
Voit poistua lepotilasta painamalla  (PS) -näppäintä.

Järjestelmän virran katkaiseminen kokonaan
Valitse toimintonäytöltä  (Virta) ja valitse sitten [Sammuta PS4-
järjestelmä]. Virtamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja sammuu.

Virtamerkkivalo

Valkoinen Järjestelmä on käynnissä.

Oranssi Järjestelmä on lepotilassa.

Ei pala Järjestelmän virta on katkaistu.

Virran katkaiseminen
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Lisätietoja
Käyttöopas
Tutustu PS4™-järjestelmän kaikkiin ominaisuuksiin. Opi 
määrittämään asetuksia ja käyttämään eri toimintoja. Valitse 
toimintonäytössä  (Asetukset) >  (Käyttöopas / Hyödyllistä 
tietoa) >  (Käyttöopas).
Käyttöopas on saatavana myös seuraavassa sivustossa:
manuals.playstation.net/document/fi/ps4/
Käyttöoppaan lukemiseen tarvitaan Internet-yhteys.

 

Turvaopas
Opi käyttämään PS4™-järjestelmää turvallisesti. Tässä oppaassa on 
myös teknisiä tietoja. Lue opas ennen järjestelmän käyttämistä.

" ", "PlayStation", " ", "DUALSHOCK" ja "PlayStation Shapes Logo" ovat Sony Interactive 
Entertainment Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 

“SONY” ja “ ” ovat Sony Corporationin omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.

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.

Malli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tässä asiakirjassa julkaistut tiedot ja kuvat järjestelmän toiminnoista saattavat vaihdella eri 
järjestelmissä riippuen käytössä olevasta käyttöjärjestelmän versiosta. Lisäksi oppaan kuvitukset ja 
näyttökuvat voivat poiketa varsinaisesta tuotteesta.

Tämän oppaan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

*1  Online-moninpeliin PlayStation®4-järjestelmällä vaaditaan maksettu PlayStation®Plus-tilaus. 
PlayStation®Plus-tilaus on saatavilla vain käyttäjille, joilla on tili PlayStation™Network-
verkon käyttämistä varten, pääsy PlayStation™Store-kauppaan sekä nopea internetyhteys. 
PlayStation®Plus-sisältö ja -palvelut vaihtelevat tilaajan iän mukaan.

*2  Pelin jakaminen: Pelaa rajoituksetta 60 minuuttia kerrallaan. PlayStation®Plus-jäsenyys, 
nopea internetyhteys (suositus 2 Mbps lähetysnopeus), PS4™-järjestelmä sekä tili 
PlayStation™Network-verkon käyttöä varten vaaditaan. Maa- tai pelikohtaisia tai muita 
rajoituksia on voimassa: playstation.com/shareplay.
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