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 Konzolu pripojte k televízoru.

Pred pripojením elektrického sieťového kábla do elektrickej siete 
prepojte všetky zapojenia. Na pripojenie použite dodaný kábel 
HDMI.

Začíname

Pohľad zozadu

Port AC IN Port HDMI OUT Vstupný port HDMI

Kábel HDMI™

Elektrický sieťový kábel

K zdroju elektrickej energie

Uložené údaje z aktuálneho systému PlayStation®4 môžete preniesť na váš  
nový systém PS4™. Ak to chcete vykonať, odporúčame vám uskutočnenie 
prenosu údajov počas procesu úvodného nastavenia vášho nového systému. 
Ak to vykonáte neskôr, akékoľvek uložené údaje na novom systéme sa 
stratia. Poradenstvo k prenosu údajov a typu údajov, ktoré môžete preniesť, 
nájdete v používateľskej príručke. manuals.playstation.net/gb/04.html
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 Pripojte sa k internetu.

Na dosiahnutie stabilnejšieho pripojenia k sieti vám odporúčame 
použiť kábel LAN (predáva sa samostatne).
Ak chcete radšej použiť bezdrôtové pripojenie (Wi-Fi), nepripájajte 
kábel LAN.

Ak chcete zo systému PS4™ vyťažiť maximum, pripojte ho k internetu. Získate 
tým možnosť hrať hry online a spojiť sa s priateľmi.*1

Pohľad zozadu

Port LAN

Kábel LAN
(predáva sa 

samostatne)

Typ pripojenia:

Smerovač Zariadenie na pripojenie k 
internetu, ako je napríklad 
modem

K internetu
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Pohľad spredu

Tlačidlo napájania/indikátor napájania

 Zapnite televízor a nastavte vstup na možnosť 
HDMI.

 Zapnite systém PS4™ stlačením tlačidla 
 (napájanie). 

Indikátor napájania bliká načerveno a potom zmení farbu na bielu.

Ak sa na televízore nezobrazí obraz po zmene farby indikátora napájania na 
bielu, reštartujte systém. Stlačením a podržaním tlačidla  (napájanie) na 
minimálne 7 sekúnd vypnite systém a potom ho znovu zapnite.
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 Pripojte bezdrôtový ovládač DUALSHOCK®4 k 
systému pomocou kábla USB a potom stlačte 
tlačidlo  (PS).

Ovládač sa spáruje so systémom a zapne sa.

 •  Keď ovládač používate prvý raz a keď ovládač používate na inom systéme 
PS4™, bude ho potrebné spárovať. Ak chcete použiť dva alebo viac  
ovládačov, musíte spárovať každý z nich.

 •  Po spárovaní ovládača môžete odpojiť kábel USB a ovládač používať 
bezdrôtovo.

 •  Nastaviť sa dajú max. štyri ovládače súčasne. Keď stlačíte tlačidlo  (PS), 
svetelná lišta svieti farbou, ktorú ste jej priradili. Prvý pripájaný ovládač je  
modrý. Ďalšie ovládače budú postupne svietiť načerveno, nazeleno a naružovo. 

Pohľad spredu

Port USB Port USB

Kábel USB

Tlačidlo PS
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 Prispôsobte si ich podľa vlastných predstáv.

Už ste takmer hotoví! Podľa pokynov na obrazovke nastavte 
pripojenie k internetu, nastavte dátum a čas a nakonfigurujte ďalšie 
nastavenia – potom vyberte položku [Start Now] (Spustiť teraz)  na 
konfiguračnej obrazovke.
Po nastavení internetového pripojenia sa môže automaticky 
prevziať aktualizácia systémového softvéru. Budúce aktualizácie 
zvýšia výkon a doplnia nové funkcie.

Bude systém PS4™ používať dieťa? Ak áno, prečítajte si časť 
„Rodičovská kontrola“.

Ak chcete neskôr zmeniť nastavenia, ktoré ste preskočili, vyberte položku  
(Settings) (Nastavenia) na obrazovke funkcií.
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Odporúčame, aby rodičia/opatrovníci vytvorili každému z detí,  
ktoré budú systém PS4™ používať, samostatný účet s korektne 
nastaveným dátumom narodenia, čo nám pomôže ponúkať obsah 
zodpovedajúci ich veku. Rodičia a opatrovníci môžu tiež využiť  
veľa možností rodičovskej kontroly na presné nastavenie deťom 
prístupných možností, a to vrátane zamedzenia alebo obmedzenia 
výdavkov v obchode PlayStation™Store a kontroly nad chatom, 
výmenou používateľmi generovaného obsahu (napríklad obrázkov 
a videí) a vstavaným internetovým prehliadačom.
Podrobnosti o tom, čo všetko sa dá obmedziť a ako sa tieto 
obmedzenia nastavujú, nájdete v používateľskej príručke.
manuals.playstation.net/gb/01.html

Nastavením úrovne rodičovskej kontroly podľa nasledujúcej tabuľky 
môžete obmedziť hranie hier s vekovým obmedzením.

Európa, Afrika a India

Vek hráča
Menej 
ako 3 
roky

3-6 7-11 12-15 16-17 18 a viac

Nastavenie 
rodičovskej kontroly 
systému PS4™

1 2 3 5 7 9

Najvyššie herné 
vekové obmedzenie

Rodičovská kontrola
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Nemecko

Vek hráča
Menej ako 

6 rokov
6-11 12-15 16-17 18 a viac

Nastavenie 
rodičovskej kontroly 
systému PS4™

1 3 5 7 9

Najvyššie herné 
vekové obmedzenie
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Rozhliadnite sa

Obrazovka funkcií
Získajte prístup k funkciám 
systému PS4™ vrátane oznámení, 
priateľov a nastavení.

Obrazovka s informáciami 
o obsahu
Zobrazia sa najnovšie informácie o 
vybranom obsahu.

Tlačidlo nahor

Tlačidlo nahor

Tlačidlo nadol

Tlačidlo nadol

Domovská obrazovka
Oblasť s obsahom
Pristupujte k svojim hrám a 
inému obsahu.
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Spustenie hry
Vložte disk. Vyberte hru v oblasti obsahu a začnite hrať. Nemáte 
herný disk? Pozrite sa do obchodu PlayStation™Store na hry na 
prevzatie. Viď „Prihlásenie do služby PlayStation™Network“.

Návrat z hry na domovskú obrazovku 
Ak sa chcete po skončení hry vrátiť na domovskú obrazovku bez 
ukončenia hry, stlačte tlačidlo  (PS). 
Ak chcete pokračovať v hraní hry, zvoľte ju v oblasti s obsahom. 

Ukončenie hry
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo  (PS) a potom vyberte položku 
[Close Application] (Zatvoriť aplikáciu) zo zobrazenej rýchlej  
ponuky.

Vysunutie disku
Stlačte tlačidlo  (Vysunúť). 

Poďme hrať

Pohľad spredu

Tlačidlo vysunutia

Pohľad spredu
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Pripojenie mono slúchadiel s mikrofónom
Ak chcete mať možnosť hlasovej konverzácie počas hry, pripojte 
mono slúchadlo s mikrofónom k portu stereo slúchadiel s 
mikrofónom na ovládači.

Nabíjanie ovládača
Keď je systém PS4™ zapnutý alebo je v režime odpočinku, pripojte
ovládač pomocou kábla USB. Podrobnosti o režime odpočinku 
nájdete v časti „Vypínanie“. 

Mikrofón

Prepínač MIC

Mono slúchadlo s mikrofónom

Port stereo slúchadiel s mikrofónom Svorka

Svetelná lišta

Do systému PS4™

Port USB
Kábel USB

Ak chcete nabiť ovládač, kým je systém v režime odpočinku, vyberte inú 
možnosť ako [Off] (Vypnuté) v časti  (Settings) (Nastavenia) > [Power 
Saving Settings] (Nastavenia úspory energie) > [Set Features Available in 
Rest Mode] (Nastaviť funkcie dostupné v režime odpočinku) > [Supply Power 
to USB Ports] (Prívod elektrickej energie do portov USB).
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PlayStation™Network je online služba, ktorá vám umožňuje  
prehĺbiť zážitok z používania systému PS4™. Prihláste sa, aby ste 
mohli preberať hry z obchodu PlayStation™Store, zdieľať priebeh 
svojej hry a používať rad ďalších funkcií a služieb.

Ak sa chcete prihlásiť k službe PlayStation™Network, 
musíte mať účet pre PlayStation™Network. Podrobnosti  
o prihlasovaní nájdete v používateľskej príručke.
manuals.playstation.net/gb/03.html

Prihlásenie do služby PlayStation™Network

PlayStation™Network, PlayStation™Store a PlayStation®Plus podliehajú 
zmluvným podmienkam používania a obmedzeniam týkajúcim sa krajiny  
a jazyka. Za poplatky za internetovú službu sú zodpovední používatelia.  
Na niektorý obsah a/alebo služby sa vzťahujú poplatky. Používatelia musia 
byť starší ako 7 rokov (vrátane), pričom od používateľov mladších ako 18 
rokov sa vyžaduje súhlas rodičov. Môžu platiť ďalšie vekové obmedzenia. 
Dostupnosť služby sa negarantuje. On-line funkcie špecifických hier môžu 
byť stiahnuté z opodstatnených príčin – playstation.com/gameservers. Platí 
kompletné znenie podmienok: podmienky služby PSN dostupné na adrese 
playstation.com/legal.

Preberanie hier Kontakt s priateľmi

Zdieľajte svoju hruRozprávajte
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Podeľte sa o priebeh hry online
Stlačte tlačidlo SHARE (Zdieľať) a vyberte si jednu z možností na 
zdieľanie zážitku z hry online.

Tlačidlo SHARE (Zdieľať)

Nahratie snímky obrazovky
Vytvorte snímku obrazovky z priebehu hry a nahrajte 
ju na sociálne siete, prípadne ju pomocou funkcie 

 (Messages) (Správy) zašlite svojim priateľom.

Nahratie videoklipu
Systém PS4™ neustále zaznamenáva posledných 15 
minút z priebehu hry. Videoklip so zaznamenaným 
priebehom hry môžete nahrať na sociálne siete.

Vysielanie priebehu hry naživo
Priebeh hry vysielajte naživo prostredníctvom služby 
streamovania v reálnom čase, aby ostatní 
používatelia mohli sledovať vaše dobrodružstvá.

Podeľte sa o zážitok z hry
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Sledovanie zdieľaného priebehu hry
Pomocou funkcie  (Live from PlayStation) (Naživo z PlayStation) 
môžete sledovať vysielania, videoklipy alebo snímky obrazoviek 
zdieľané ostatnými hráčmi.

Zahrajte si hru spoločne
Pomocou funkcie  (Share Play) (Zdieľaný prístup) môžete  
zdieľať hernú obrazovku s iným hráčom a hrať spolu rovnakú hru.*2

Podrobnosti o funkcii zdieľania nájdete v používateľskej príručke.
manuals.playstation.net/gb/02.html
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 Upozornenie
Odpojte elektrický sieťový kábel od elektrickej zásuvky, keď indikátor napájania 
nesvieti. Ak ho odpojíte, kým indikátor napájania svieti alebo bliká, môže dôjsť k 
strate alebo poškodeniu údajov, prípadne k poškodeniu systému. Prečítajte si 
nižšie uvedenú časť „Úplné vypnutie systému“.

Uveďte systém do režimu odpočinku
Keď je systém v režime odpočinku, pokračuje v prevádzke, avšak s 
výrazne nižšou spotrebou energie. Systém môžete nakonfigurovať 
na preberanie súborov a nabíjanie ovládača v režime odpočinku.

Vyberte položku  (Power) (Napájanie) na obrazovke funkcií a 
potom vyberte položky [Power Options] (Možnosti napájania) > 
[Enter Rest Mode] (Prejsť do režimu odpočinku). Indikátor napájania 
zabliká nabielo a potom zmení farbu na oranžovú.
Ak chcete ukončiť režim odpočinku, stlačte tlačidlo  (PS).

Úplné vypnutie systému 
Vyberte položku  (Power) (Napájanie) na obrazovke funkcií a 
potom vyberte možnosť [Turn Off PS4] (Vypnúť systém PS4). 
Indikátor napájania zabliká nabielo a potom zhasne.

Indikátor napájania

Biela Systém je zapnutý.

Oranžová Systém je v režime odpočinku.

Nesvieti Systém je vypnutý.

Vypínanie
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Ďalšie informácie
Používateľská príručka
Získajte kompletné informácie o funkčných možnostiach systému 
PS4™. Naučte sa konfigurovať nastavenia a používať jednotlivé 
funkcie. Vyberte položku  (Settings) (Nastavenia) >  (User's 
Guide/Helpful Info) (Používateľská príručka/užitočné informácie)  
>  (User's Guide) (Používateľská príručka) na obrazovke funkcií. 
Používateľskú príručku nájdete aj na adrese:
manuals.playstation.net/document/gb/ps4/
Ak si chcete preštudovať používateľskú príručku, musíte mať k 
dispozícii internetové pripojenie.

 

Bezpečnostná príručka
Naučte sa bezpečne používať systém PS4™. Tento návod obsahuje 
aj informácie o technických parametroch. Kým začnete systém 
používať, prečítajte si ho.

„ “, „PlayStation“, „ “, „DUALSHOCK“ a „PlayStation Shapes Logo“ sú registrované ochranné 
známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" a " " sú registrované ochranné známky alebo obchodné značky spoločnosti  
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.

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Informácie o funkčnej výbave systému a obrázky publikované v tomto dokumente sa môžu 
odlišovať od reálnej podoby/výbavy vášho systému v závislosti od používanej verzie systémového 
softvéru. Ilustrácie a snímky obrazoviek uvádzané v tejto príručke sa taktiež môžu líšiť od finálneho 
produktu.

Informácie obsiahnuté v tejto príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

*1  Online hra pre viacerých hráčov na PlayStation®4 vyžaduje uhradené predplatné služby 
PlayStation®Plus. Predplatné PlayStation®Plus je dostupné iba pre majiteľov účtu pre 
PlayStation™Network, ktorí majú prístup do obchodu PlayStation®Store a vysokorýchlostné 
pripojenie na internet. Obsah a služby PlayStation®Plus sa líšia v závislosti od veku predplatiteľa.

*2  Share Play (Zdieľaný prístup): Neobmedzené 60 minútové relácie. Vyžaduje členstvo 
PlayStation®Plus, vysokorýchlostný internet (odporúčaný upload 2 Mbps), systém PS4™  
a účet pre PlayStation™Network. Vzťahujú sa obmedzenia v závislosti od krajiny,  
hry a iných obmedzení: playstation.com/shareplay.
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