
7025694

Кратко ръководство

Български

VTE-1016



2

Свържете контролера си с PlayStation®TV 
системата
Можете да използвате своя DUALSHOCK®3 или DUALSHOCK®4 безжичен 
контролер с PS TV системата – просто свържете USB кабела на контролера си 
към USB порта.

Изглед отзад

USB порт

DUALSHOCK®3  
безжичен контролер

USB кабел
Тип miniB – A

USB кабел
Тип microB – A

DUALSHOCK®4  
безжичен контролер

Съвет

• Ще трябва да свържете USB кабел, за да регистрирате своята PS TV система с 
контролера си, както и да заредите своя контролер. Когато бъдат завършени 
процесите по регистрация и зареждане, можете да премахнете USB кабела и 
да започнете да използвате контролера безжично.

• USB кабелът се продава отделно. Трябва да използвате правилния USB 
кабел, за да свържете своя DUALSHOCK®3 безжичен контролер (USB кабел 
тип miniB – A) или DUALSHOCK®4 безжичен контролер (USB кабел тип microB 
– A) към PS TV системата си. Препоръчително е д а се използва USB кабела, 
първоначално приложен към PlayStation®3 или PlayStation®4 системата ви.

1 Да започваме!



3

BG

Използване на карти памет
Въпреки че разполагате с 1 GB вградена вътрешна памет в PS TV системата 
си, това може да не е достатъчно за вас, в зависимост от размера на това, 
което запазвате в системата, и как го използвате. Така че ако ви трябва повече 
пространство, за да запазите игрите и съдържанието си, можете да използвате 
PlayStation®Vita карта памет (продава се отделно).

PlayStation®Vita карта памет

Внимание

• Поставяйте или изваждайте картата памет само когато системата е 
изключена. Винаги изключвайте захранването на PS TV системата си.

• След като картата памет бъде поставена, данните ще се съхраняват на нея, 
а не на вътрешната карта памет. Запазените данни ще се съхраняват на 
поставената карта памет и това местоположение не може да се променя, 
докато поставената карта памет не бъде премахната.

• Вътрешната карта памет - включително данните, които сте избрали да 
съхранявате на нея - не може да се използва, когато е поставена подвижна 
карта памет.
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2 Как да настроите своята PS TV система

 Изберете правилния канал на телевизора си

 Свържете своята система към телевизора
Когато правилно съедините всички кабели, включете захранващия кабел в 
електрически контакт и PS TV системата ще се включи - белият индикатор 
за захранване ще светне.

Изглед отзад

Към маршрутизатора

Порт за HDMI изход
LAN порт

Вход за постоянно напрежение DC IN 5V

HDMI® кабел

LAN кабел
(продава се отделно)

AC адаптер
Захранващ кабел

Към електрозахранването

Не е нужно да използвате LAN кабел 
при Wi-Fi връзка.Порт за HDMI 

вход

Бутон захранване
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Когато е включена в контакта, PS TV системата се включва и индикаторът за 
захранване светва.

Изглед отпред

Индикатор за захранване

 Натиснете бутона  (PS) на своя контролер
Тогава вашият контролер ще бъде регистриран към PS TV системата ви.

Съвет

Преди да започнете да играете, ще трябва да регистрирате своя контролер 
към своята PS TV система.

 Следвайте инструкциите на екрана
Изберете своята дата и час и създайте акаунт в Sony Entertainment Network. 
След като завършите тази начална настройка, началният екран ще се 
покаже.

Съвет

Създайте акаунт в Sony Entertainment Network след като завършите 
началната настройка. От началния екран изберете  (Settings) (Настройки) 

 [PSNSM]  [Sign Up] (Регистрация). Можете също да създадете акаунт в 
Sony Entertainment Network с помощта на PS4™ система, PS3™ система или 
компютър - и след това да използвате акаунта си на PS TV системата.
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3  Началният екран и основните операции

Изберете произволно приложение на началния екран, за да 
отворите неговия екран LiveArea™. Изберете “портала” му, за да 
стартирате приложението.

Приложение

Начален екран

ПорталЗатворете
(Задръжте натиснато)

LiveArea™
Екран с 
приложения

Връщате се на 
екрана на LiveArea™

Предвижване към различна страница

Въведете Въведете

Информационна лента
Най-горе на началния екран можете да проверите състоянието на 
своята система PS TV.

Статус на 
комуникациите на 
PS TV системата

Активни 
приложения

Поставена карта 
за PS Vita

Индикатор за известия
Изберете индикатора за 
известия, за да видите 
новата информация.

Съвет

• Използвайте левия стик, бутоните L1 и R1 или бутоните за придвижване, за да 
навигирате в системните менюта.

• Можете да пускате множество приложения едновременно и имате максимум 
10 страници на началния екран.
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Основни операции с бутони
• бутон  (PS)

Включете своята PS TV система, върнете се към екрана LiveArea™ от екран на 
приложение или изведете списък с екраните LiveArea™ (екран с индекс).

• бутон  (PS) (натиснете и задръжте)

Изключете своята PS TV система или регулирайте настройките на контролера 
си. Наличните опции е възможно да се различават.

• Бутони за придвижване/ ляв стик
Изберете елемент.

• Бутон 
Потвърдете избрания елемент.

Използване на DUALSHOCK®4 безжичния 
контролер
Ако ръководството на играта ви или екранните инструкции сочат бутон SELECT 
(за избиране) или бутон START (за стартиране), просто използвайте бутона 
SHARE (споделяне) или бутона OPTIONS (опции) съответно.

• бутон SHARE (споделяне)
Това заменя бутона SELECT (за избиране) в някои игри.

• бутон OPTIONS (опции)
Това заменя бутона START (за стартиране) в някои игри.

Съвет

Високоговорителят и жакът за стерео слушалки на вашия контролер не работят 
с вашата PS TV система.
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4 Пускане на игри

Можете да изтеглите съвместими игри за PlayStation®Vita  
директно от  (PS Store) или да ги вземете на карта 
PlayStation®Vita от всички добри търговци на дребно. 
За информация относно игрите, които са съвместими с 
PS TV системата, посетете eu.playstation.com.

 Поставяне на карта PS Vita
Картата PS Vita съдържа софтуер във формат за PlayStation®Vita. Отворете 
капака на слота за картата PS Vita и поставете своята карта PS Vita в PS TV 
системата - тогава иконата на играта ще се появи на началния екран.

Капаче на слота 
за карта PS Vita

Индикатор за достъпа 
до карта PS Vita

Карта PS Vita

 Стартиране на игра
От началния екран изберете иконата на играта, за да отворите екрана 
LiveArea™. Изберете “портала”, за да стартирате играта.

Портал

Екран LiveArea™
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Съвет

Ако играта ви не стартира, опитайте да актуализирате софтуера, като изберете 
 (Refresh LiveArea™ Screen) (Опресняване на екрана LiveArea™) на екрана 

LiveArea™. Изберете  (Update) (Актуализация), когато се покаже, след като 
изберете  (Refresh LiveArea™ Screen) (Опресняване на екрана LiveArea™) и 
след това можете да актуализирате софтуера си.

 Поставяне на пауза или спиране на игра
Натиснете бутона  (PS) на контролера си, за да се върнете към екрана 
LiveArea™. Натиснете и задръжте бутона , за да затворите екрана 
LiveArea™ и да спрете играта.

Използване на екранния показалец с докосване, 
когато играете PS Vita игра
Показалецът с докосване ви позволява да използвате контролер за 
операции с докосване така, както бихте на PS Vita система, когато 
играете игра. Показалецът с докосване не може да се използва на 
началния екран или екрана LiveArea™.
За да използвате показалеца с докосване, натиснете и задръжте 
бутона  (PS) и след това отбележете опцията [Use Touch Pointer 
in Games] (Използване на показалец с докосване в игри). След 
това можете да използвате показалеца с докосване във всички 
поддържани игри.

Когато натиснете бутона L3, ще се покаже показалец с 
докосване, представляващ сензорния екран на PS Vita 
системата. Използвайте тъчпада на своя DUALSHOCK®4 
безжичен контролер, за да управлявайте екранното действие.

Когато натиснете бутона R3, ще се появи показалец с 
докосване за задния тъчпад.

Когато натиснете бутоните L3 и R3 едновременно, ще се 
появят застъпващи се показалци с докосване за сензорния 
екран и задния тъчпад.

Съвет

Преместете показалеца с докосване, като използвате левия и десния стикове 
или като плъзнете тъчпада на DUALSHOCK®4 безжичния контролер и натиснете 
бутона  или бутона на тъчпада, за да потвърдите.
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Наслаждавайте се на игри за  
PS4™ системата с помощта на 
Remote Play (игра от разстояние)
Ако имате PS4™ система, можете да 
използвате функцията Remote Play (игра от разстояние), за да 
играете игри във формат за PS4™ на своята PS TV система в друга 
стая. Възможно е някои игри да не поддържат тази функция.

 Свържете своята PS TV система към същата 
мрежа като вашата PS4™ система

 Регулирайте настройките на PS4™ системата си
• Влезте в PSNSM на своята PS4™ система, използвайки същия акаунт в 

Sony Entertainment Network на своята PS TV система.
• На функционалния екран изберете  (Settings) (Настройки)  [Remote 

Play Connection Settings] (Настройки за връзка с Remote Play (игра от 
разстояние)) и след това отбележете опцията [Enable Remote Play] 
(Активиране на Remote Play (игра от разстояние)).

 Управление от вашата PS TV система
На вашата PS TV система изберете  (PS4 Link) от началния екран и 
следвайте екранните инструкции, за да свържете към вашата PS4™ система.

За подробности относно настройките и как да управлявате вижте 
Ръководството за потребителя.

4 Пускане на игри
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Съвет

• Когато използвате функцията Remote Play (игра от разстояние), препоръчваме 
да използвате жична връзка чрез LAN кабел към същата мрежа, като 
вашата PS4™ система, и използвайте DUALSHOCK®4 безжичен контролер за 

 (PS4 Link).
• Remote Play (игра от разстояние) може да не е на разположение, докато 

PS4™ системата се използва за някои операции. Също така някои видове 
съдържание не могат да се възпроизвеждат, докато Remote Play (игра 
от разстояние) се използва. За повече подробности се обърнете към 
Ръководството за потребителя за PS TV .
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5 Превключване на PS TV системата ви в режим на покой

Когато е в “режим на покой”, PS TV системата ви позволява удобно 
да продължите да играете на всички приложения, които оставите 
отворени.

Превключване на системата ви в режим на покой
Можете да изключите захранването на своята PS TV система, като поставите 
на пауза играта си. Изберете  (Power) (Захранване) от началния екран 
или натиснете и задръжте бутона  (PS) на своя контролер, след което 
изберете [Standby] (Готовност). Вашата PS TV система ще премине в режим 
на покой, а индикаторът за захранване от предната страна на вашата PS TV 
система ще се изключи.

Съвет

• Можете също да превключите PS TV системата си в режим на покой, като 
натиснете бутона й  (захранване) от задната страна на вашата PS TV 
система.

• В режим на покой натиснете бутона  (PS) на своя контролер или бутона 
 (захранване) от задната страна на PS TV системата си. Тогава вашата PS TV 

система ще се включи и индикаторът за захранване от предната страна на 
PS TV системата ви ще се включи.

Изключване на системата ви
Винаги изключвайте захранването изцяло, преди да поставяте или премахвате 
карта памет или да изключвате захранващия кабел. Изберете  (Power) 
(Захранване) от началния екран или натиснете и задръжте бутона  (PS) на 
контролера, след което изберете [Power Off] (Изкл. захранване). Индикаторът за 
захранване на PS TV системата ви ще се изключи.

Съвет

• Можете също да изключите PS TV системата си, като натиснете бутона й 
 (захранване) от задната страна на вашата PS TV система.

• Ако изключите захранването, системата няма да се включи отново, когато 
натиснете бутона  (PS) на своя контролер. За да включите, натиснете 
бутона  (захранване) от задната страна на вашата PS TV система и след 
това натиснете бутона  (PS) на своя контролер.
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Безопасност и поддръжка
“Безопасност и поддръжка” съдържа информация относно безопасната 
употреба на вашата PS TV система и информация за спецификациите. 
Прочетете го преди да използвате системата.

Ръководство за потребителя
Ръководството за потребителя съдържа още информация относно това, 
което вашата PS TV система може да прави – просто изберете  (User’s 
guide) (Ръководство за потребителя) на  (Settings) (Настройки) екрана 
LiveArea™, за да получите достъп до него.
Можете също да прегледате Ръководството за потребителя, като посетите 
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/ – трябва да имате връзка с 
интернет, за да преглеждате Ръководството за потребителя.

Получете помощ
Нужна ви е повече информация относно PS TV системата? Не можете да 
намерите отговора на въпроса си? Тогава посетете раздела ни “Получете 
помощ” на eu.playstation.com/pstv/support/, за да научите повече.

“ ”, ”PlayStation”, “DUALSHOCK” и “ ” са регистрирани търговски марки 
на Sony Computer Entertainment Inc. “PS4”, “PS3”, “PSN” и “LIVEAREA” са търговски 
марки на същата компания.

“SONY” и “ ” са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.  

“Sony Entertainment Network” е търговска марка на същата компания.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo 
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States 
and other countries.

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие.
Информацията относно функционалността на системата и изображенията, 
публикувани в този документ, е възможно да се отличават от тези за вашата 
PS TV система в зависимост от използваната версия на софтуера на системата. 
Също така илюстрациите и екранните изображения е възможно да се 
различават от реалния продукт.
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