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VAROITUKSIA

Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä 
avata. Huoltotoimenpiteet tulee antaa 
valtuutetun ammattimiehen hoidettavaksi.

Laitteisto on testattu, ja sen on todettu täyttävän R&TTE-
direktiivissä asetetut vaatimukset, kun käytössä on alle 3 
metrin pituinen johto. Älä käytä yli 3 metrin pituisia johtoja.

Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony Computer 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 
Japan.
Tuotteen maahantuonnista Eurooppaan ja jakelusta vastaa 
Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great 
Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
Vaatimustenmukaisuusvakuutusten antamisesta ja 
säilyttämisestä vastaa Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger 
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

Ilmoitus yhdenmukaisuudesta radio- ja 
telepäätelaitteita koskevan R&TTE-direktiivin kanssa

Sony Computer Entertainment Inc. vakuuttaa täten, että tämä 
tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja 
direktiivin sitä koskevien muiden ehtojen mukainen.  
Lisätietoja saa osoitteesta: http://www.compliance.sony.de/

Tiedot perustuvat EU:n komission asetuksen 
N:o 801/2013 ekologista suunnittelua koskeviin 
vaatimuksiin

Tutustu seuraavaan sivustoon: 
eu.playstation.com/Energyefficiency
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Valoärsykkeiden aiheuttamat kouristukset 
(valoherkkä epilepsia)

Jos kärsit epilepsiasta tai olet kokenut kouristuksia, ota 
yhteyttä lääkäriin ennen pelaamisen aloittamista. Altistuminen 
tietyille välkkyville valoille tai valokuvioille voi aiheuttaa 
joillekin ihmisille silmäsärkyä, näköharhoja, päänsärkyä, 
lihasten nykimistä, pahoinvointia tai tajunnan menetyksen. 
Tällaiset henkilöt voivat saada kohtauksen katsellessaan 
kuvaruutua tai pelatessaan pelejä. Jos koet pelaamisen aikana 
ainuttakaan yllä mainituista oireista, lopeta käyttö välittömästi 
ja ota yhteyttä lääkäriin.

Lopeta pelaaminen välittömästi, jos kärsit 
seuraavista oireista pelaamisen aikana
Jos sinulla ilmenee yllä mainittujen oireiden lisäksi tai sijasta 
pelaamisen aikana päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, 
heikotusta, matkapahoinvoinnin kaltaisia oireita tai kipua 
jossakin ruumiinosassa, kuten silmissä, korvissa, käsissä, 
käsivarsissa tai jalkaterissä, lopeta pelaaminen välittömästi. Jos 
oireet jatkuvat, mene lääkäriin.

Radioaallot

Radioaallot saattavat vaikuttaa elektronisiin ja terveyden 
kannalta tärkeisiin laitteisiin (kuten sydämentahdistajaan).

 ˎ Jos sinulla on sydämentahdistaja tai muu terveyteen 
vaikuttava laite, pyydä lisätietoja lääkäriltä tai laitteen 
valmistajalta, ennen kuin käytät langatonta verkkotoimintoa 
(Bluetooth® ja WLAN).

 ˎ Älä käytä langatonta verkkotoimintoa seuraavissa paikoissa:
–  Paikoissa, joissa langattoman verkon käyttö on kielletty 

(kuten sairaaloissa). Noudata sairaaloiden ja 
terveyskeskusten sääntöjä, kun käytät järjestelmää 
kyseisissä tiloissa.

–  Palohälytinten, automaattisen ovien ja muiden 
automatisoitujen laitteiden läheisyydessä.

Käyttöjärjestelmä

Käyttämällä tätä PS TV -järjestelmää hyväksyt Sony Computer 
Entertainment Inc:n käyttöjärjestelmän 
käyttöoikeussopimuksen.  
Lisätietoja on osoitteessa http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

Tämän tuotteen kaupallinen käyttö tai vuokraaminen 
on kielletty.
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Varotoimet

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä, ja 
säästä ne myöhempää tarvetta varten. Lasten vanhempien ja 
huoltajien kannattaa lukea nämä käyttöohjeet ja varmistaa, 
että lapsi noudattaa kaikkia varotoimia.

Turvallisuus

Tämä tuote on suunniteltu mahdollisimman turvalliseksi 
käyttää. Kaikki sähkölaitteet voivat kuitenkin väärin käytettynä 
aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai vammoja. Voit minimoida 
onnettomuusriskit noudattamalla seuraavia ohjeita:

 ˎ Noudata kaikkia varoituksia, varotoimia ja ohjeita.

 ˎ Tarkista säännöllisesti muuntajan, virtajohdon ja 
HDMI®-kaapelin kunto.

 ˎ Jos PS TV -järjestelmä on vaurioitunut, älä käytä sitä. Irrota 
virtajohto heti pistorasiasta ja irrota kaikki muut kaapelit 
liittimistään.

 ˎ Lopeta käyttö heti ja irrota virtajohto pistorasiasta ja muut 
kaapelit liittimistään, mikäli laite toimii epätavallisesti, 
tuottaa epätavallisia ääniä, haisee tai jos se tai muuntaja 
kuumenee liikaa.

 ˎ Ota yhteyttä PlayStation®-asiakaspalveluun, jonka 
yhteystiedot ovat tämän tuotteen takuuosiossa.

Käyttö ja käsittely

 ˎ Käytä järjestelmää hyvin valaistussa tilassa ja istu riittävän 
kaukana TV-ruudusta.

 ˎ Vältä pitkäkestoista PS TV -järjestelmän käyttöä. Jotta silmät 
eivät kipeytyisi, pidä jokaisen pelitunnin aikana noin 15 
minuutin tauko.

 ˎ Vältä pelaamista, kun olet väsynyt tai unen tarpeessa.

 ˎ Lopeta järjestelmän käyttö välittömästi, jos tunnet olevasi 
väsynyt tai jos käsissäsi tuntuu kipua tai epämiellyttäviä 
tuntemuksia, kun käytät langatonta ohjainta. Jos oireet 
jatkuvat, mene lääkäriin.

 ˎ Jos kärsit käytön aikana seuraavista oireista, lopeta 
järjestelmän käyttö välittömästi. Jos oireet jatkuvat, 
mene lääkäriin.
–  huimausta, pahoinvointia tai uupumusta tai 

matkapahoinvointia muistuttavia oireita.
–  kipua jossakin ruumiinosassa, kuten silmissä, korvissa, 

käsissä tai käsivarsissa.

 ˎ Pidä järjestelmä ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten 
ulottuvilta, sillä pienet lapset saattavat nielaista muistikortin 
tai sotkeutua kaapeleihin ja hihnoihin, mikä voi aiheuttaa 
vammoja, onnettomuuksia tai järjestelmävikoja. 
Muistikortteihin voi tukehtua.

 ˎ Varmista, että virtajohto on irrotettu virtalähteestä, ennen 
kuin liität HDMI-kaapelin.

 ˎ Älä käytä järjestelmää tai sen lisälaitteita veden lähellä.

 ˎ Käytä vain valmistajan nimeämiä lisälaitteita ja -varusteita.

 ˎ Älä altista järjestelmää tai sen lisävarusteita pölylle, savulle 
tai höyrylle. Älä päästä nesteitä tai pienhiukkasia 
järjestelmään tai sen lisävarusteisiin.
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 ˎ Älä heitä tai pudota järjestelmää tai sen lisävarusteita, astu 
niiden päälle tai altista niitä koville iskuille.

 ˎ Älä koske järjestelmän tai sen lisävarusteiden liittimiin tai 
liitäntöihin äläkä työnnä niihin vieraita esineitä.

 ˎ Älä sijoita järjestelmää ja siihen liitettyjä lisälaitteita lattialle 
tai paikkaan, jossa niihin voi kompastua.

 ˎ Käyttöympäristön olosuhteista riippuen järjestelmän tai sen 
muuntajan lämpötila voi kohota yli 40 °C:een. Älä tartu tällä 
tavoin kuumentuneeseen järjestelmään tai muuntajaan, 
sillä pitkäkestoinen kosketus kuumentuneeseen esineeseen 
saattaa aiheuttaa matalan lämpötilan palovammoja*.
*  Matalan lämpötilan palovammat ovat palovammoja, jotka 

aiheutuvat ihon ollessa pitkään kosketuksessa lämpimiin 
esineisiin (vähintään 40 °C).

 ˎ Jos järjestelmä on liitetty plasma- tai projektiotelevisioon*, 
älä jätä televisiota tilaan, jossa sama pysäytyskuva näkyy 
ruudulla pitkiä aikoja. Kuva saattaa palaa pysyvästi 
näyttöön.
* Ei koske LCD-televisioita.

 ˎ Vanhempien tulee valvoa lastensa online-toimintaa 
Internetin turvallisen ja vastuuntuntoisen käytön 
varmistamiseksi. Lisätietoja on osoitteessa  
http://www.ps-playsafeonline.com.

Säilytysolosuhteet

 ˎ Älä sijoita järjestelmää tai lisälaitteita kuumaan tai kosteaan 
paikkaan tai alttiiksi suoralle auringonvalolle.

 ˎ Älä lämmitä järjestelmää esimerkiksi hiustenkuivaajalla tai 
muilla kodin laitteilla. Se voi aiheuttaa tulipalon, 
loukkaantumisen tai toimintahäiriön.

 ˎ Älä sijoita järjestelmää tai lisälaitteita epävakaalle, vinolle 
tai tärisevälle alustalle.

Ohjainten käyttöön liittyviä turvallisuustietoja

 ˎ Älä käsittele vaurioituneita tai vuotavia litiumioniakkuja. Jos 
akusta vuotaa nestettä, lopeta tuotteen käyttäminen 
välittömästi ja ota yhteyttä tekniseen tukeen. Mikäli nestettä 
joutuu vaatteillesi, ihollesi tai silmiisi, huuhtele kyseinen 
kohta heti puhtaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. 
Akkuneste voi aiheuttaa sokeutumisen.

 ˎ Älä käytä värinätoimintoa, jos käsiesi tai käsivarsiesi 
luustossa, nivelissä tai lihaksissa on jokin sairaus tai vamma. 
Jos sinulla on jokin sairaus tai vamma, älä pelaa 
langattomalla ohjaimella värinätoimintoa käyttäviä 
ohjelmistonimikkeitä, jollet ensin poista toimintoa käytöstä.

 ˎ Jotkin ohjelmistot ottavat oletusarvoisesti värinätoiminnon 
käyttöön. Voit poistaa värinätoiminnon käytöstä painamalla 
pitkään ohjaimen  (PS) -näppäintä. Poista avautuvassa 
näytössä valintamerkki kohdasta [Ota värinätoiminto 
käyttöön].

 ˎ Älä katso pitkään langattoman DUALSHOCK®4-ohjaimen 
valopalkkia, kun se vilkkuu. Jos tunnet kipua tai muunlaisia 
epämiellyttäviä tuntemuksia kehossasi valon vaikutuksesta, 
lopeta käyttö välittömästi.

Muuntajan, virtajohdon ja HDMI-kaapelin 
käyttäminen

 ˎ Älä kosketa virtajohdon pistoketta märillä käsillä.

 ˎ Älä kosketa muuntajaa, virtajohtoa, HDMI-kaapelia tai 
järjestelmää, jos se on kytketty pistokkeeseen ukonilman 
aikana.

 ˎ Käytä virtalähteenä vain tuotteen mukana toimitettua (tai 
hyväksyttyä korvaavaa) muuntajaa.
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 ˎ Tarkista ennen kaapelin kytkemistä, että järjestelmän 
liitännät (kuten HDMI-lähtöportti) ja muuntaja- tai 
HDMI-kaapeliliitännät ovat puhtaat. Jos liitännöissä on likaa, 
puhdista ne pehmeällä, kuivalla liinalla.

 ˎ Kun järjestelmää ei käytetä pitkään aikaan tai kun se 
puhdistetaan, irrota virtajohto ja muut mahdolliset kaapelit.

 ˎ Älä vaurioita muuntajaa tai virtajohtoa:
–  Älä muokkaa muuntajaa tai virtajohtoa.
–  Älä kiedo virtajohtoa tai HDMI-kaapelia PS TV 

-järjestelmän tai muuntajan ympärille.
–  Älä aseta muuntajaa tai virtajohtoa lämmönlähteen 

lähelle äläkä anna niiden kuumentua.
– Älä kohdista virtajohtoon vetoa.
–  Irrota virtajohto ottamalla kiinni pistokkeesta ja vetämällä 

se kohtisuoraan ulos pistorasiasta. Älä koskaan vedä 
johdosta äläkä vedä pistoketta vinossa kulmassa.

–  Suojaa virtajohto päälleastumiselta ja vääntymiseltä. 
Erityisesti pistokkeet, pistorasiat ja järjestelmän liittimet 
ovat hauraita.

–  Älä käytä PS TV -järjestelmää tai muuntajaa, jos ne on 
peitetty kankaalla tai ne ovat suojakoteloissaan. Tästä voi 
aiheutua ylikuumenemista, joka voi aiheuttaa tulipalon tai 
vaurioittaa järjestelmää.

 ˎ Älä kytke virtajohtoa jännitemuuntajaan tai 
vaihtosuuntaajaan. Virtajohdon kytkeminen 
vaihtosuuntaajaan tuotteen autokäyttöä varten voi johtaa 
muuntajan kuumentumiseen ja vioittumiseen tai aiheuttaa 
palovammoja.

 ˎ Käytä pistorasiaa, johon pääsee helposti käsiksi, jotta 
virtajohdon voi irrottaa tarvittaessa nopeasti pistorasiasta.

 ˎ Pistorasian on oltava lähellä laitteita ja siihen on päästävä 
helposti käsiksi.

Älä koskaan pura järjestelmää tai lisävarusteita

Käytä PS TV -järjestelmää ja lisävarusteita tämän ohjekirjan 
ohjeiden mukaisesti. Järjestelmän tutkiminen tai 
muuntaminen sekä sen piirilevykaavioiden analysoiminen ja 
käyttö on kielletty. Järjestelmän purkaminen johtaa takuun 
purkautumiseen ja voi aiheuttaa palovaaran tai sähköiskun tai 
järjestelmävahinkoja.

Verkko

 ˎ Verkkoyhteyteen tarvitaan Internet-laajakaistayhteys.

 ˎ Käyttäjä on vastuussa Internet-palveluntarjoajan maksuista. 
Lisätietoja saat palvelusopimuksesta ja 
Internet-palveluntarjoajalta.

 ˎ Käytä vain 10BASE-T- tai 100BASE-TX--verkon kanssa 
yhteensopivaa Ethernet-kaapelia. Älä käytä muita kuin tässä 
käyttöoppaassa mainittuja kaapeleita, ja älä käytä 
vakiopuhelinjohtoja. Vääränlaisen johdon tai kaapelin 
käyttäminen voi lisätä LAN-liitännässä kulkevan virran 
määrää ja aiheuttaa kuumenemista, tulipalon tai 
järjestelmän vioittumisen.

Wi-Fi-tukiasemien käyttäminen

 ˎ Monet laitteet käyttävät tämän tuotteen langattoman 
toiminnon radioaaltotaajuutta 2,4 Ghz. Tuote on suunniteltu 
niin, että muiden samaa taajuusaluetta käyttävien laitteiden 
vaikutus siihen on vähäinen. Joissain tapauksissa muiden 
laitteiden aiheuttamat häiriöt voivat kuitenkin hidastaa 
yhteysnopeutta, lyhentää signaalin kantamaa tai katkaista 
yhteyden odottamatta.
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 ˎ Kun muodostat Internet-yhteyden Wi-Fi-toiminnon avulla, 
järjestelmä havaitsee läheiset tukiasemat automaattisesti. 
Havaittujen laitteiden joukossa voi olla tukiasemia, joita ei 
ole tarkoitettu yleiseen käyttöön. Ota yhteys vain sellaisiin 
tukiasemiin, joiden käyttöön olet saanut luvan, tai jotka ovat 
saatavilla kaupallisen Wi-Fi-palvelun kautta. Käyttäjä on itse 
vastuussa kaikista Wi-Fi-käyttömaksuista.

Lapsilukko

PS TV -järjestelmän avulla vanhemmat ja holhoojat voivat 
rajoittaa sisältöä ja ominaisuuksia, joita lapset ja teinit voivat 
käyttää. Lisätietoja lapsilukosta on käyttöoppaassa.

Tallennetut tiedot

Seuraavissa tapauksissa PlayStation®Vita-kortille tai 
muistikortille tallennettu tiedot voivat kadota tai vioittua.

 ˎ Älä poista PS Vita -korttia tai sammuta PS TV -järjestelmää, 
kun se lataa tai tallentaa tietoa.

 ˎ Älä poista muistikorttia, kun PS TV -järjestelmä on päällä.

 ˎ Älä käytä järjestelmää paikoissa, joissa esiintyy staattista 
sähköä tai sähköhäiriöitä.

Jos ohjelmisto tai tiedot jostain syystä tuhoutuvat tai 
vahingoittuvat, niitä ei yleensä pystytä palauttamaan. 
Ohjelmistot ja tiedot kannattaa varmuuskopioida säännöllisesti. 
Sony Computer Entertainment Inc. ja sen tytäryhtiöt eivät ole 
vastuussa mistään vahingoista tai vammoista, jotka liittyvät 
ohjelmistojen tai tietojen katoamiseen tai vioittumiseen.

Kun järjestelmään tiivistyy kosteutta

Jos PS TV -järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä lämpimään 
paikkaan, järjestelmän sisään saattaa tiivistyä kosteutta.  
Mikäli näin tapahtuu, sammuta järjestelmä ja irrota kaikki 
johdot ja kaapelit. Käytä PS TV -järjestelmää vasta, kun kosteus 
on haihtunut (tähän voi mennä useita tunteja). Jos järjestelmä 
ei edelleenkään toimi kunnolla, ota yhteyttä  PlayStation®- 
asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat tämän tuotteen 
takuuosiossa.

Puhdistus

Turvallisuussyistä virtajohto pitää irrottaa pistorasiasta ja muut 
mahdolliset kaapelit järjestelmästä ennen sen puhdistusta.

Ulkopintojen puhdistus (järjestelmän ja langattoman 
ohjaimen muovipinnat)
Noudattamalla alla olevia ohjeita ehkäiset tuotteen 
ulkopintojen kulumisen ja väripintojen haalistumisen.

 ˎ Pyyhi pinnat pehmeällä, kuivalla kankaalla.

 ˎ Älä käytä puhdistuksessa hyönteismyrkkyjä tai muita 
syttymisherkkiä aineita.

 ˎ Älä aseta kumi- tai vinyylipintaisia esineitä tuotteen päälle 
pitkiksi ajoiksi.

 ˎ Älä käytä puhdistuksessa liuottimia tai muita kemikaaleja. 
Älä pyyhi pintoja kemiallisesti käsitellyllä puhdistusliinalla.

Liitännät
Älä käytä liitäntöjä, jos järjestelmän liitännät tai virtajohto ovat 
likaisia. Jos liitännät ovat likaisia, sähkövirran kulku saattaa 
estyä. Poista lika kuivalla kankaalla.
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Kun järjestelmä ei toimi oikein, toimi seuraavasti:

Katkaise järjestelmän virta ja kytke se sitten takaisin 
painamalla järjestelmän  (virta) -painiketta vähintään 7 
sekuntia. Yhdistä sitten ohjain järjestelmään USB-kaapelilla ja 
paina ohjaimen  (PS) -näppäintä. Näkyviin tulee 
vikasietotila-näyttö. Vikasietotila on järjestelmän 
käynnistystila, jossa vain osa järjestelmän toiminnoista on 
käytössä. Tilaa käytetään ongelmien ratkaisemiseen. Jos virta 
ei katkea normaalisti, pidä järjestelmän  (virta) -painiketta 
painettuna vähintään 15 sekuntia. Järjestelmä käynnistyy 
uudelleen ja vikasietotila-näyttö tulee näkyviin. Kun 
järjestelmä on vikasietotilassa, valitse vaaditut kohteet ja 
suorita toiminnot näytön ohjeiden mukaan.

 
Jos sähkötuotteessa tai pakkauksessa on tämä merkki, se 
tarkoittaa sitä, että kyseistä sähkölaitetta ei saa hävittää 
tavallisen talousjätteen mukana missään Euroopan maassa tai 
Turkissa. Varmista oikea käytöstäpoistotapa viemällä tuotteet 
hävitettäväksi viralliseen jätteenkeräyslaitokseen paikallisten 
lakien tai vaatimusten mukaisesti. Jätteeksi tarkoitetut 
sähkötuotteet voi myös hävittää maksutta jälleenmyyjien 
kautta, kun hankit uuden vastaavan tuotteen. Lisäksi suuret 
jälleenmyyjät voivat EU-maissa ottaa maksutta vastaan pieniä 
määriä hävitettäviä sähkötuotteita. Kysy paikalliselta 
jälleenmyyjältäsi, tarjoavatko he tällaista palvelua 
hävitettävälle tuotteellesi. Näin autat säästämään luonnon 
resursseja ja parantamaan sähkölaitteiden jätekäsittelyyn ja 
hävitykseen liittyvää luonnonsuojelun tasoa. 
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Tekniset tiedot

Rakennetta ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta. Käytössä olevan järjestelmän toiminnot 
saattavat erota tässä ohjekirjassa kuvatuista sen mukaan, 
mikä käyttöjärjestelmän versio on käytössä.

PlayStation®TV-järjestelmä

AV-lähtö Resoluutio 720p, 1080i, 480p

Äänilähtö LPCM, 2 kanavaa

Pääkorttipaikat ja 
liitännät

PlayStation®Vita -korttipaikka
Muistikorttipaikka
USB-portti (USB 2.0, A-tyyppi)
HDMI-lähtöportti (HDMI-CEC)
LAN-portti (10BASE-T, 100BASE-TX)

Sisäinen muistikortti 1 Gt*

Virta Muuntaja: DC 5 V

Enimmäisnimellisteho Noin 2,8 W

Ulkoiset mitat
Noin 65,0 × 105,0 × 13,6 mm  
(pituus × korkeus × syvyys)

Paino Noin 110 g

Käyttölämpötila 5–35 °C

Yhteensopivat ohjaimet
Langaton DUALSHOCK®3-ohjain 
Langaton DUALSHOCK®4-ohjain

Valmistusmaa Kiina

*  Osa sisäisen muistikortin tilasta on käytettävissä, kun taas osa 
varataan järjestelmätiedostoille. Todellisen käytettävissä olevan 
tilan määrä on pienempi kuin tässä dokumentissa mainittu 
sisäisen muistikortin kokonaiskapasiteetti. 

Verkkotoiminnot

Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (n = 1×1)

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

Muuntaja

Sisääntulo AC 100–240 V, 50/60 Hz

Ulostulo DC 5 V, 2000 mA (2 A)

Ulkoiset mitat
Noin 76 × 46 × 22 mm  
(pituus × korkeus × syvyys)

Paino Noin 93 g

Aluekoodi

PlayStation®Vita -muotoisissa ohjelmistoissa on aluekoodi. 
Sellainen on määrätty jokaiselle alueelle, joissa järjestelmää 
myydään. Tässä järjestelmässä voi käyttää seuraavien 
alueiden ohjelmistoja:
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Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

“ ”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” ja “ ” ovat Sony 
Computer Entertainment Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. 
“LIVEAREA” on saman yrityksen tavaramerkki.

“SONY” ja “ ” ovat Sony Corporationin rekisteröityjä 
tavaramerkkejä. “Sony Entertainment Network” on saman 
yhtiön tavaramerkki.

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.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.



Käyttöopas
Voit lukea käyttöoppaan valitsemalla  (Käyttöopas) kohdassa 

 (Asetukset) LiveArea™-näytössä. Tarvitset Internet-yhteyden 
käyttöoppaan lukemiseen. 
Käyttöopas on saatavana myös seuraavalla sivustolla: 
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

Päivityssivusto
Tämä sivusto tarjoaa uusimmat tiedot käyttöjärjestelmän 
päivityksistä sekä ohjeet päivityksen tekemiseen. Kun päivität PS 
TV -järjestelmän käyttöjärjestelmän, saat käyttöösi uusia 
ominaisuuksia ja parannat järjestelmän tietoturvaa. Päivitä aina 
uusimpaan versioon. 
eu.playstation.com/pstv/

Tukipalvelut
Tukipalvelun verkkosivuilta saat lisätietoja PS TV -järjestelmän 
käyttämisestä ja vastauksia teknisiin kysymyksiin. 
eu.playstation.com/pstv/support/
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