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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

За да избегнете токов удар, не отваряйте 
кутията. За сервизните дейности се 
обръщайте само към квалифициран 
персонал.

Това оборудване е тествано и съответства на 
ограниченията в директивата R&TTE при употреба на 
свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра. Не използвайте 
кабели с дължина над 3 метра.

Този продукт е произведен от или от името на Sony 
Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075 Япония.
Импортира се и се разпространява в Европа от Sony 
Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, Лондон, W1F 7LP, Великобритания.
Упълномощеният представител за издаване и запазване 
на Декларации за съответствие е Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.

Декларация за съответсвие с изискванията на 
Директива R&TTE (неофициален документ)

С настоящото Sony Computer Entertainment Inc. декларира, 
че този продукт е в съответствие със съществените 
изисквания и другите приложими разпоредби на 
Директива 1999/5/EC. За повече подробности, моля, 
посетете следната Интернет страницата:  
http://www.compliance.sony.de/

Информация въз основа на изискванията на  
ЕС за екопроектиране съгласно Регламент  
(ЕС) № 801/2013

Посетете следния URL адрес: 
eu.playstation.com/Energyefficiency
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Припадък, предизвикан от светлинен стимулатор 
(Фотосензитивна епилепсия)

Ако страдате от епилепсия или сте имали припадъци, 
консултирайте се с вашия лекар преди да играете. Някои 
хора може да получат дразнене в областта на очите, 
нарушено зрение, мигрена, тикове, конвулсии, 
причерняване, загуба на съзнание или дезориентация, 
когато бъдат подложени на мигащи или примигващи 
светлини или други светлинни стимули чрез 
телевизионния екран или докато играят видеоигри. Ако 
получите някой от гореизброените симптоми докато 
играете, прекратете употребата незабавно и се 
консултирайте с вашия лекар.

Спрете незабавно да играете, когато усетите 
следните симптоми
В допълнение към горните симптоми, ако по време на 
игра усетите главоболие, световъртеж, гадене, умора, 
симптоми, подобни на морска болест, или ако усетите 
дискомфорт или болки в очите, ушите, дланите, ръцете 
или краката, незабавно преустановете използването на 
продукта. Ако състоянието не отмине, потърсете 
медицинска помощ.

Радиовълни

Радиовълните могат да окажат въздействие върху 
електронното оборудване или медицинските устройства 
(например пейсмейкъри), което може да предизвика 
неправилната им работа и евентуално причиняване на 
телесна повреда.

 ˎ Ако използвате пейсмейкър или друго медицинско 
устройство, консултирайте се с вашия лекар или 
производителя на медицинското устройство преди да 
използвате опцията за безжична мрежа. (Bluetooth® или 
WLAN).

 ˎ Не използвайте опцията за безжична мрежа на 
следните места:
–  Места, където е забранено използване на безжични 

мрежи, като например болници. Спазвайте правилата 
на медицинските заведения, когато използвате 
системата на тяхна територия.

–  Места в близост до противопожарни аларми, 
автоматични врати и други видове автоматизирани 
устройства.

Софтуер на системата

Използването на тази PS TV система предполага приемане 
на лицензното споразумение за софтуера на системата на 
Sony Computer Entertainment Inc. За допълнителни 
подробности се обърнете към  
http://www.scei.co.jp/psvita-eula/

Използването на този продукт с търговска цел и 
отдаването му под наем е забранено.
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Предпазни мерки

Прочете внимателно това ръководство преди да 
използвате този продукт и го запазете за бъдещи справки. 
Необходимо е родителите и настойниците на децата да 
прочетат това ръководство и да проверяват дали децата 
спазват всички мерки за безопасност.

Безопасност

Този продукт е разработен с изключително внимание към 
безопасността. Всяко електрическо устройство обаче, ако 
се използва неправилно, може да причини пожар, 
електрически удар или телесна повреда. За да осигурите 
безопасна експлоатация, следвайте тези насоки:

 ˎ Спазвайте всички предупреждения, предпазни мерки и 
указания.

 ˎ Редовно проверявайте AC адаптера, захранващия кабел 
и HDMI® кабела.

 ˎ Ако PS TV системата е повредена, не я използвайте. 
Незабавно изключете захранващия кабел от контакта и 
разкачете всички останали кабели.

 ˎ Спрете използването, изключете захранващия кабел от 
електрическия контакт и незабавно разкачете всички 
други кабели, ако устройството започне да работи по 
необичаен начин, издава необичайни звуци или мирис, 
или ако то или AC адаптера се загрее прекалено.

 ˎ Свържете се с горещата телефонна линия за 
обслужване на клиенти на PlayStation®, която може 
да бъде намерена в информацията за гаранцията на 
този продукт.

Употреба и съхранение

 ˎ Използвайте на добре осветено място и стойте на 
безопасно разстояние от екрана на телевизора.

 ˎ Избягвайте продължителна употреба на PS TV 
системата. За да предотвратите преумора на очите, 
правете 15-минутни почивки на всеки час игра.

 ˎ Избягвайте да играете, когато сте уморени или се 
нуждаете от сън.

 ˎ Незабавно спрете да използвате системата, ако се 
почувствате уморени, или ако усетите дискомфорт или 
болки в дланите или ръцете докато работите с 
безжичния контролер. Ако това състояние продължи, 
потърсете медицинска помощ.

 ˎ Ако усетите, който и да било от следните здравни 
проблеми, преустановете използването на системата 
незабавно. Ако симптомите продължат, потърсете 
медицинска помощ.
–  Световъртеж, гадене, умора или симптоми, подобни на 

морска болест.
–  Дискомфорт или болки, в която и да било част от 

тялото, като очите, ушите, дланите или ръцете.

 ˎ Дръжте системата и аксесоарите за нея на място, 
недостъпно за малки деца. Малките деца могат да 
погълнат картовите носители или да се омотаят в 
кабелите или каишката, което може да доведе до 
нараняване, нещастен случай или повреда. Картовите 
носители могат да бъдат погълнати и да предизвикат 
задушаване.

 ˎ Уверете се, че захранващият кабел е изключен от 
електрическата мрежа преди да свържете HDMI кабела.

 ˎ Не използвайте системата или аксесоарите в близост до 
вода.
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 ˎ Използвайте само посочените от производителя 
приставки и аксесоари.

 ˎ Не излагайте системата или аксесоарите на 
въздействието на прах, дим или пара. Не допускайте 
проникването на течности или малки частици в 
системата или аксесоарите.

 ˎ Не хвърляйте, не изпускайте, не подлагайте на силен 
физически удар и не стъпвайте върху системата и 
аксесоарите.

 ˎ Не докосвайте и не поставяте чужди предмети в 
конекторите/портовете на системата или аксесоарите.

 ˎ Не поставяйте системата и свързаните аксесоари на 
пода или на място, където могат да спънат някого.

 ˎ В зависимост от условията на употреба, системата и AC 
адаптерът могат да достигнат температури от 40 °C и 
повече. В такива случаи не докосвайте системата или AC 
адаптера за продължителен период по време. 
Продължителен контакт при такива обстоятелства може 
да предизвика нискотемпературни изгаряния*.
*  Нискотемпературни изгаряния се получават, когато кожата е 

в контакт с предмети със сравнително ниска температура  
(40 °C или повече) за продължителен период от време.

 ˎ Когато включвате системата към плазмен или 
прожекционен телевизор*, не оставяйте неподвижен 
образ на екрана на телевизора за продължителен 
период от време, тъй като образът може да се отпечата 
за постоянно на екрана.
* С изключение на екрани с течни кристали (LCD)

 ˎ Съветваме родителите да наблюдават децата си, когато 
са онлайн, за да осигурят безопасно и отговорно 
използване на Интернет. За повече информация вижте 
http://www.ps-playsafeonline.com.

Условия на съхранение

 ˎ Не излагайте системата или аксесоарите на висока 
температура, висока влажност или пряка слънчева 
светлина.

 ˎ Не нагрявайте системата с кухненски или нагревателен 
уред, например сешоар. Това може да доведе до 
възникване на пожар, нараняване или неизправност.

 ˎ Не поставяйте системата или аксесоарите върху 
повърхности, които са нестабилни, наклонени или 
подложени на вибрации.

Забележки относно безопасността при използване 
на контролерите

 ˎ Не работете с течащи литиево-йонни батерии. Ако 
вътрешната течност на батерията изтича, незабавно 
спрете да използвате продукта и се свържете със 
служба за техническа поддръжка за помощ. Ако 
течността попадне върху вашите дрехи, кожа или в 
очите, незабавно измийте засегнатата област с чиста 
вода и се консултирайте с лекаря си. Течността от 
батерията може да предизвика слепота.

 ˎ Не използвайте функцията за вибрация, ако имате 
заболяване или травма на костите, ставите или 
мускулатурата на ръцете или китките си. Ако имате 
заболяване или травма, не използвайте безжичния 
контролер, за да играете софтуерни заглавия, 
съдържащи функцията за вибрация, освен ако първо не 
сте я деактивирали.”

 ˎ Обърнете внимание, че някои софтуерни заглавия 
активират функцията за вибрация по подразбиране. За 
да деактивирате функцията за вибрация, натиснете и 
задръжте бутона  на контролера. Премахнете 
маркировката от [Enable Vibration] (Активиране на 
вибрация) на екрана, който се показва.
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 ˎ Не се взирайте в светлинната лента на DUALSHOCK®4 
безжичния контролер, когато мига. Ако някъде по 
тялото изпитате дискомфорт или болка от светлинната 
стимулация, незабавно преустановете употребата.

Употреба на AC адаптера, захранващия кабел и 
HDMI кабела

 ˎ Не докосвайте щепсела на захранващия кабел с мокри 
ръце.

 ˎ Не докосвайте захранващия кабел, AC адаптера, HDMI 
кабела или системата, ако са свързани към електрическо 
захранване, по време на гръмотевични бури.

 ˎ Не използвайте електрически контакт, който не 
съответства на предоставения в кутията (или одобрено 
сменено зарядно устройство) AC адаптер.

 ˎ Преди да включите кабела, се уверете, че системните 
конектори (като порт за HDMI изход) и AC адаптера, или 
конекторите на HDMI кабела са чисти. Ако не са, 
забършете конекторите с мека, суха кърпа.

 ˎ Ако системата няма да се използва за продължителен 
период от време или когато ще я почиствате, изключете 
захранващия кабел и всички други кабели.

 ˎ Внимавайте да не повредите АC адаптера или 
захранващия кабел:
–  Не модифицирайте АC адаптера или захранващия 

кабел.
–  Не увивайте захранващия кабел или HDMI кабела 

около PS TV системата или около AC адаптера.
–  Не позволявайте на AC адаптера или захранващия 

кабел да се нагряват и не ги оставяйте близо до 
източници на топлина.

– Не опъвайте захранващия кабел.

–  При изключване на захранващия кабел го хванете за 
щепсела и дръпнете от контакта, без да го изкривявате 
или извивате. Никога не дърпайте от кабела или под 
ъгъл.

–  Пазете захранващия кабел от настъпване или 
защипване, особено близо до щепсела, електрическия 
контакт, удължителите или където кабелът излиза от 
системата.

–  Не използвайте PS TV системата и/или AC адаптера, 
ако са покрити с тъкан или ако са в техните калъфи/
кутии. Температурата може да се повиши и да причини 
пожар или повреда на системата.

 ˎ Не свързвайте захранващия кабел към трансформатор 
на напрежението или инвертор. Свързването на 
захранващия кабел към инвертор за използване в 
автомобил може да доведе до нагряване на AC 
адаптера и да причини изгаряния или повреди.

 ˎ Използвайте леснодостъпен електрически контакт, така 
че да можете бързо да изключите захранващия кабел от 
контакта при необходимост.

 ˎ Контактът трябва да бъде близо до уреда и да бъде 
леснодостъпен.

Никога не разглобявайте системата или 
аксесоарите.

Използвайте PS TV системата и аксесоарите според 
инструкциите в настоящото ръководство. Нямате право да 
анализирате или модифицирате системата, или да 
анализирате и използвате схемите на платките. 
Разглобяването на системата обезсилва гаранцията. Освен 
това съществува риск от пожар, токов удар или повреда.
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Мрежа

 ˎ За свързване в мрежата е необходима широколентова 
интернет връзка.

 ˎ Вие носите отговорност за таксите за интернет услуги. 
За подробности се обръщайте към информацията, 
предоставена във вашия договор за предоставяне на 
услуги или се свържете със своя доставчик на интернет 
услуги.

 ˎ Използвайте само Ethernet кабел, съвместим с 10BASE-T 
или 100BASE-TX мрежи. Не използвайте кабел за 
стандартни телефонни линии или кабели от вид, който е 
различен от изброените тук. Използването на 
неподходящ проводник или кабел може да доведе до 
по-силен електрически ток, отколкото се изисква за 
конектора за LAN, което да доведе до прегряване, 
пожар или неизправност.

Използване на точки за Wi-Fi достъп

 ˎ Честотната лента от 2,4 GHz на радиовълните, 
използвани от функцията за безжична мрежова връзка 
на този продукт, се споделя от различни устройства. 
Този продукт е проектиран да свежда до минимум 
ефекта на другите устройства, които използват същия 
диапазон. Обаче в някои случаи е възможно 
смущенията от други устройства да намалят скоростта 
на връзката, да скъсят обхвата на сигнала или да 
предизвикат неочаквано прекратяване на връзката.

 ˎ Когато се свързвате към интернет посредством Wi-Fi 
функцията, системата автоматично открива близките 
точки на достъп. Между тях може да има и точки на 
достъп, които нямате право да използвате. Свързвайте 
се само с точки за достъп, които имате право да 

използвате, или използвайте такива, които се предлагат 
от търговска Wi-Fi услуга. Потребителят носи 
отговорност за плащане на всички такси, свързани с 
Wi-Fi достъпа.

Родителски контрол

PS TV осигурява инструменти и възможност на родителите 
и/или настойниците да ограничават съдържанието и 
функциите, които са достъпни за деца или тийнейджъри, 
използващи системата. За допълнителна информация 
относно родителския контрол, разгледайте ръководство за 
потребителя.

Записани данни

В следните ситуации данните, съхранени на карта на 
PlayStation®Vita или карта с памет е възможно да бъдат 
загубени или повредени.

 ˎ Не вадете картата PS Vita и не изключвайте системата, 
докато се записват или зареждат данни.

 ˎ Не вадете картата памет, докато PS TV системата е 
включена.

 ˎ Не използвайте на места, изложени на статично 
електричество или електрически смущения.

Ако по някаква причина се загубят или повредят софтуер 
или данни, обикновено не е възможно те да бъдат 
възстановени или поправени. Препоръчваме редовно да 
правите резервни (архивни) копия на софтуера и данните. 
Sony Computer Entertainment Inc. и нейните дъщерни фирми 
и филиали не носят отговорност за вреди, разходи или щети, 
причинени от загуба или повреда на софтуер или данни.
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При кондензиране на влага

Ако PS TV системата бъде внесена директно от студено 
място в топло помещение, във вътрешността на системата 
ще се кондензира влага и тя може да не работи както 
трябва. Ако това се случи, изключете захранването на 
системата и всички кабели. Не използвайте PS TV системата, 
докато влагата не се изпари (това може да отнеме няколко 
часа). Ако системата все така не работи както трябва, 
свържете се с горещата телефонна линия за обслужване на 
клиенти на PlayStation®, която може да бъде намерена в 
информацията за гаранцията на този продукт.

Почистване

С цел безопасност, преди да почистите системата 
изключете захранващия кабел от електрическия контакт и 
извадете всички други кабели.

Външни повърхности (пластмасовият капак на 
системата и безжичният контролер)
Следвайте указанията по-долу, за да предотвратите 
повреждането или обезцветяването на повърхността.

 ˎ Използвайте мека суха кърпа.

 ˎ Не използвайте инсектициди или други летливи 
вещества.

 ˎ Не оставяйте за дълго време гумени или винилови 
материали върху повърхността на продукта.

 ˎ Не използвайте разтворители или други химикали. Не 
бършете с кърпа за чистене, третирана с химикали.

Конектори
Не използвайте, когато конекторите на системата или 
захранващият кабел не са чисти. Ако се използват мръсни, 
това може да попречи на протичането на електрически 
ток. Махнете насъбралия се прах със суха кърпа.

Когато системата ви не работи както трябва

Изключете захранването, след което натиснете и задръжте 
бутона  (Захранване) на системата за най-малко 7 
секунди, за да включите захранването отново. След това 
свържете контролер с USB кабел и натиснете бутона  

 (PS) на контролера. Показва се екранът на безопасния 
режим. Безопасният режим е начален режим за системата 
ви, в който само няколко функции на системата са налични 
за разрешаване на проблеми. Ако захранването не се 
изключва нормално, натиснете и задръжте бутона  

 (Захранване) на системата за най-малко 15 секунди. 
Системата се рестартира и се показва екранът на 
безопасния режим. След като системата премине в 
безопасен режим, изберете необходимите елементи и 
следвайте екранните инструкции, за да изпълнявате 
операциите.
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Спецификации

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без 
предизвестие. В зависимост от версията на софтуера, 
системата може да функционира по начин, различен от 
описаното в настоящото ръководство.

PlayStation®TV система

AV извод Разделителна способност 720p, 
1080i, 480p

Извод за звук LPCM 2-канален

Основни слотове  
и портове

Слот за карта PlayStation®Vita 
Слот за карта памет 
USB порт (USB 2.0 тип A) 
Порт за HDMI изход (HDMI-CEC) 
LAN порт (10BASE-T, 100BASE-TX)

Вътрешна карта памет 1 GB*

Захранване AC адаптер: DC 5 V

Максимална номинална 
мощност Прибл. 2,8 W

Външни размери Прибл. 65,0 x 105,0 x 13,6 мм 
(дължина × височина × дебелина)

Тегло Прибл. 110 грама

Работна температура 5 °C – 35 °C

Съвместим(и) 
контролер(и)

DUALSHOCK®3 безжичен контролер
DUALSHOCK®4 безжичен контролер

Държава на 
производство Китай

*  Част от пространството на вътрешната карта памет е на ваше 
разположение, докато друга част се използва за системни 
файлове. Реалното пространство, налично за употреба от ваша 
страна, ще бъде по-малко от общия капацитет на вътрешната 
карта памет, посочен в този документ. 

  
Когато видите този символ на някой от нашите 
електрически продукти или опаковка, това означава, че 
съответният електрически продукт не трябва да бъде 
изхвърлян като обикновен битов отпадък в Европа и 
Турция. За да осигурите правилна обработка на продукта 
като отпадък, моля да го изхвърлите посредством 
упълномощено съоръжение за събиране в съответствие с 
приложимите местни закони или изисквания. Отпадъчните 
електрически уреди могат също да се изхвърлят 
безплатно чрез търговците на дребно при покупка на нови 
продукти от същия тип. Освен това, в страните от ЕС 
по-големите търговци е възможно да приемат малки 
отпадъчни електронни устройства безплатно. Моля, 
попитайте местния си търговец дали тази услуга е налице 
за продуктите, които желаете да изхвърлите. Правейки 
това, вие ще спомогнете за опазването на природните 
ресурси и спазването на стандартите за защитата на 
околната среда при третиране и депониране на отпадъци 
от електрически устройства.
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Мрежови функции
Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (n = 1×1)

Bluetooth® 2.1 + EDR (A2DP, AVRCP, HSP, HID)

AC адаптер
Входящо напрежение AC 100-240 V, 50/60 Hz

Изходящо напрежение DC 5 V, 2000 mA (2 A)

Външни размери
Прибл. 76 × 46 × 22 мм 
(дължина × височина × дебелина)

Тегло Прибл. 93 грама

Регионални кодове

Софтуерът във формат PlayStation®Vita има различен 
регионален код за всеки регион, в които се продава 
системата. На тази система можете да използвате софтуер 
за следните региони:

 

Авторски права и търговски марки

” ”, ”PlayStation”, ”DUALSHOCK” и ” ” са 
регистрирани търговски марки на Sony Computer 
Entertainment Inc. ”LIVEAREA” е търговска марка на същата 
компания.

“SONY” и “ ” са регистрирани търговски марки на Sony 
Corporation. “Sony Entertainment Network” е търговска 
марка на същата компания.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony 
Computer Entertainment Inc. is under license. Other 
trademarks and trade names are those of their respective 
owners.

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.

Всички други търговски марки са притежание на 
съответните им собственици.



Ръководство за потребителя
За да четете Ръководството за потребителя, изберете  

 (User’s Guide) (Ръководство за потребителя) от  
 (Settings) (Настройки) в екрана LiveArea™. За да четете 

Ръководството за потребителя, е необходима връзка с 
интернет. 
Можете също да прочетете Ръководството за потребителя, 
като посетите следния уебсайт: 
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

Сайт за актуализации
Сайтът предоставя най-новата информация относно 
актуализациите на софтуера на системата, включително как 
да го актуализирате. Като актуализирате софтуера на 
системата PS TV, можете да се наслаждавате на 
допълнителни функции и подобрена сигурност. Винаги 
актуализирайте до най-новата версия. 
eu.playstation.com/pstv/

Поддръжка и обслужване
Посетете уебсайта за техническо обслужване за 
допълнителна информация за PS TV системата или ако 
имате технически въпроси. 
eu.playstation.com/pstv/support/
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