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Csatlakoztasd a vezérlőt a PlayStation®TV 
rendszerhez
PS TV rendszerhez DUALSHOCK®3 vagy DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlőt 
használhatsz – egyszerűen csatlakoztasd a vezérlő USB-kábelét az USB-aljzathoz.

Hátulnézet

USB-aljzat

DUALSHOCK®3  
vezeték nélküli vezérlő

USB-kábel
miniB – A típus

USB-kábel
microB – A típus

DUALSHOCK®4  
vezeték nélküli vezérlő

Tippek

• USB-kábellel kell csatlakoztatnod a vezérlőt a PS TV rendszerrel való 
regisztrálásához, valamint a vezérlő töltéséhez. A regisztrációs és töltési folyamat 
befejezése után kihúzhatod az USB-kábelt, és elkezdheted használni a vezérlőt 
vezeték nélkül.

• Az USB-kábel külön megvásárolható. A megfelelő USB-kábelt kell használnod 
a DUALSHOCK®3 vezeték nélküli vezérlő (USB-kábel: miniB – A típus) vagy a 
DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlő (USB-kábel: microB – A típus) PS TV 
rendszerhez való csatlakoztatásához. Az eredetileg a PlayStation®3 vagy 
PlayStation®4 rendszerhez mellékelt USB-kábel használatát javasoljuk.

1 Induljon a játék!
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Memóriakártyák használata
Habár a PS TV rendszer beépített belső memóriája 1 GB, előfordulhat, hogy ez 
nem elegendő, mivel az elérhető szabad tárhely függ a mentett adatok méretétől, 
valamint felhasználásuk módjától. Ha nagyobb tárhelyre van szükséged játékaid 
mentéséhez, használj PlayStation®Vita memóriakártyát (külön megvásárolható).

PlayStation®Vita memóriakártya

Vigyázat

• Csak akkor helyezd be vagy vedd ki a memóriakártyát, ha a rendszer ki van 
kapcsolva. Mindig kapcsold ki a PS TV rendszert.

• Ha a memóriakártya be van helyezve, az adatok erre a kártyára, és nem a belső 
memóriakártyára lesznek elmentve. Az adatokat a behelyezett memóriakártyára 
menti a rendszer, és ez a hely nem módosítható addig, amíg a memóriakártyát ki 
nem vették.

• A belső memóriakártya – beleértve azokat az adatokat is, amelyeket azon tárolsz 
– nem használható, amíg a cserélhető memóriakártya be van helyezve.
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2 A PS TV rendszer beállítása

 Válaszd ki a megfelelő csatornát a 
TV-készülékeden

 Csatlakoztasd a rendszert a TV-készülékedhez
Miután az összes kábelt megfelelően csatlakoztattad, csatlakoztasd a tápkábelt 
a hálózati aljzathoz, ekkor a PS TV rendszer bekapcsol – a fehér tápellátásjelző 
világítani kezd.

Hátulnézet

Útválasztóhoz

HDMI kimeneti aljzat
LAN-aljzat

DC IN 5V csatlakozó

HDMI®-kábel

LAN-kábel
(külön kapható)

AC-adapter
AC-tápkábel

Elektromos tápforráshoz

Wi-Fi csatlakozás esetén nem szükséges 
LAN kábel használata.HDMI bemeneti 

aljzat

Tápellátás gomb
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Csatlakoztatása után a PS TV rendszer bekapcsol, és a tápellátásjelző világítani 
kezd.

Elölnézet

Tápellátásjelző

 Nyomd meg a  (PS) gombot a vezérlőn
Ezt követően a rendszer regisztrálja a vezérlőt a PS TV rendszerhez.

Tipp

A játék megkezdése előtt regisztrálnod kell a vezérlőt a PS TV rendszerhez.

 Kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat
Válaszd ki a dátumot és az időt, majd hozz létre egy Sony Entertainment 
Network fiókot. A kezdeti beállítások befejezése után megjelenik a 
kezdőképernyő.

Tipp

Hozz létre egy Sony Entertainment Network fiókot a kezdeti beállítások 
befejezése után. A kezdőképernyőn válaszd a  (Settings) (Beállítások)  
[PSNSM]  [Sign up] (Regisztráció) lehetőséget. Sony Entertainment Network 
fiókot PS4™ rendszer, PS3™ rendszer vagy személyi számítógép segítségével is 
létrehozhatsz. A létrehozott fiókot ezután a PS TV rendszeren is használhatod.
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3 A Kezdőképernyő és alapműveletek

A LiveArea™ kezdőképernyő megnyitásához válassz ki egy alkalmazást a 
kezdőképernyőn. Válaszd ki a „kapuját” az alkalmazás elindításához.

Alkalmazás

Kezdőképernyő

KapuBezárás
(Tartsd lenyomva)

LiveArea™
Alkalmazás-
képernyő

Visszatérés 
a LiveArea™ 
képernyőreÁtlépés egy másik oldalra

Belépés Belépés

Információs sáv
A PS TV rendszer állapotát a kezdőképernyő tetején ellenőrizheted.

PS TV rendszer 
kommunikációs 
állapota

Aktív alkalmazások A PS Vita kártya 
be van helyezve

Értesítésjelző
Válaszd ki az értesítésjelzőt 
az új információk 
megtekintéséhez.

Tippek

• A bal karral, az L1 és R1 gombokkal vagy az iránygombokkal navigálhatsz a 
rendszermenük között.

• Egyszerre több alkalmazást is futtathatsz, és a kezdőképernyőn legfeljebb 10 oldal 
lehet jelen.
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Gombok alapműveletei
•  (PS) gomb

A PS TV rendszer bekapcsolása, visszatérés a LiveArea™ képernyőre az 
alkalmazás képernyőjéről, vagy a LiveArea™ képernyők listájának megjelenítése 
(indexképemyő).

•  (PS) gomb (hosszan megnyomva)

A PS TV rendszer kikapcsolása, vagy a vezérlő beállítása. Az elérhető opciók 
változhatnak.

• Iránygombok/bal kar
Elem kiválasztása.

•  gomb
Kiválasztott elem megerősítése.

A DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlő használata
Ha a játék kézikönyve vagy bármely, képernyőn megjelenő utasítás a SELECT gomb 
vagy a START gomb használatát kéri, csak nyomd meg a SHARE gombot vagy az 
OPTIONS gombot.

• SHARE gomb
Egyes játékoknál ez a SELECT gombot helyettesíti.

• OPTIONS gomb
Egyes játékoknál ez a START gombot helyettesíti.

Tipp

A vezérlőn lévő hangszóró és sztereó headset csatlakozó nem működik a PS TV 
rendszerrel.
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4 Játék

Tölts le kompatibilis PlayStation®Vita játékokat közvetlenül a 
 (PS Store) áruházból, vagy vedd meg őket PlayStation®Vita 

kártyán a viszonteladóktól. A PS TV rendszerrel kompatibilis 
játékokkal kapcsolatos információkért látogass el az  
eu.playstation.com weboldalra.

 PS Vita kártya behelyezése
A PS Vita kártya PlayStation®Vita formátumú szoftvert tartalmaz. Nyisd fel a 
PS Vita kártyanyílásának fedelét, majd helyezd be a PS Vita kártyát a PS TV 
rendszerbe – a játék ikonja megjelenik a kezdőképernyőn.

PS Vita 
kártyanyílás-fedél

PS Vita 
kártyaelérési jelző

PS Vita kártya

 Játék indítása
A kezdőképernyőn válaszd ki a játék ikonját a LiveArea™ képernyő 
megnyitásához. Válaszd ki a „kaput” a játék elindításához.

Kapu

LiveArea™ képernyő
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Tipp

Ha a játék nem indul el, próbáld meg frissíteni a szoftvert a LiveArea™ képernyőn 
lévő  (Refresh LiveArea™ Screen) (LiveArea™ képernyő frissítése) lehetőséggel. 
Ha megjelent, válaszd ki a  (Update) (Frissítés) lehetőséget a  (Refresh 
LiveArea™ Screen) (LiveArea™ képernyő frissítése) elem kiválasztása után. 
Ezt követően frissítheted a szoftvert.

 Játék szüneteltetése vagy kilépés a játékból
Nyomd meg a  (PS) gombot a vezérlőn a LiveArea™ képernyőre való 
visszatéréshez. Nyomd le és tartsd lenyomva a  gombot a LiveArea™ 
képernyő bezárásához, és a játékból való kilépéshez.

A képernyőn lévő kézkurzor használata PS Vita 
játék közben
A kézkurzorral úgy végezhetsz érintéses műveleteket a vezérlővel, mint 
a PS Vita rendszernél játék közben. A kézkurzor nem használható a 
kezdőképernyőn és a LiveArea™ képernyőn.

A kézkurzor használatához, nyomd meg hosszan a  (PS) gombot, 
majd jelöld be a [Use Touch Pointer in Games] (Kézkurzor használata 
játék közben) lehetőséget. Ezt követően a kompatibilis játékoknál 
használhatod a kézkurzort.

Az L3 gomb megnyomásakor egy, a PS Vita rendszer 
érintőképernyőjét jelképező kézkurzor jelenik meg. 
A DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlő érintőpanelével 
vezéreld a képernyő történéseit.

Az R3 gomb megnyomásakor a hátsó érintőpanel kézkurzora 
jelenik meg.

Ha egyszerre nyomod meg az L3 és R3 gombot , akkor 
az érintőképernyő és a hátsó érintőpanel egymást fedő 
kézkurzorai jelennek meg.

Tipp

A bal és jobb karral vagy a DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlő érintőpanelén 
elhúzással mozgasd a kézkurzort, majd nyomd meg a  gombot vagy az 
érintőpanel gombját a jóváhagyáshoz.
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Élvezd a PS4™ rendszer játékait 
a Remote Play (Távoli játék) 
funkcióval
Ha PS4™ rendszerrel rendelkezel, a Remote 
Play (Távoli játék) funkcióval PS4™ formátumú 
játékokat is játszhatsz a PS TV rendszeren egy másik szobában. 
Előfordulhat, hogy egyes játékok nem támogatják ezt a funkciót.

 Csatlakoztasd a PS TV rendszert ugyanahhoz a 
hálózathoz, amelyhez a PS4™ rendszer csatlakozik

 Állítsd be a PS4™ rendszert
• Jelentkezz be a PSNSM szolgáltatásba a PS4™ rendszeren; használd ugyanazt a 

Sony Entertainment Network fiókot, amelyet a PS TV rendszeren is használsz.
• A funkcióképernyőn válaszd a  (Settings) (Beállítások)  [Remote Play 

Connection Settings] (Távoli játék csatlakozásának beállításai) elemet, majd 
jelöld ki az [Enable Remote Play] (Távoli játék engedélyezése) lehetőséget.

 Működtetés PS TV rendszerről
A PS TV rendszer kezdőképernyőjén válaszd a  (PS4 Link) (PS4 kapcsolat) 
lehetőséget, majd kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat a PS4™ 
rendszerhez való csatlakoztatáshoz.

A beállításokkal és üzemeltetéssel kapcsolatos részletekért olvasd el a 
Felhasználói útmutatót.

4 Játék
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Tippek

• A Remote Play (Távoli játék) funkció használatakor azt javasoljuk, hogy LAN-
kábelen keresztül, vezetékes kapcsolattal csatlakozz arra a hálózatra, amelyre a 
PS4™ rendszer is kapcsolódik, és DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlőt használj 
a  (PS4 Link) (PS4 kapcsolat) funkcióhoz.

• Előfordulhat, hogy a Remote Play (Távoli játék) funkció nem elérhető, miközben 
a PS4™ rendszer másik műveletet hajt végre. Emellett bizonyos tartalmak 
nem játszhatók le, ha a Remote Play (Távoli játék) használatban van. A további 
részleteket lásd a PS TV Felhasználói útmutatójában.
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„Alvó üzemmódba” állítással a PS TV rendszeren kényelmesen 
folytathatod a játékot bármely nyitva hagyott alkalmazással.

A rendszer alvó üzemmódba állítása
Alvó üzemmódba állítással szüneteltetheted a játékot a kikapcsolt PS TV rendszeren. 
Válaszd a  (Power) (Tápellátás) lehetőséget a kezdőképernyőn, vagy nyomd meg 
hosszan a  (PS) gombot a vezérlőn, majd válaszd a [Standby] (Készenlét) elemet. A 
PS TV rendszer alvó üzemmódba lép, és a PS TV rendszer elején lévő tápellátásjelző 
kikapcsol.

Tippek

• A PS TV rendszer hátulján található  (tápellátás) gombot megnyomva is alvó 
üzemmódba állíthatod a PS TV rendszert.

• Alvó üzemmódban nyomd meg a  (PS) gombot a vezérlőn vagy a  (tápellátás) 
gombot a PS TV rendszer hátulján. A PS TV rendszer ekkor bekapcsol, és a PS TV 
rendszer elején lévő tápellátásjelző világítani kezd.

A rendszer kikapcsolása
A memóriakártya behelyezése vagy a tápkábel kihúzása előtt mindig kapcsold 
ki teljesen a tápellátást. Válaszd a  (Power) (Tápellátás) lehetőséget a 
kezdőképernyőn, van nyomd meg hosszan a  (PS) gombot a vezérlőn, majd 
válaszd a [Power off] (Kikapcsolás) elemet. A PS TV rendszer tápellátásjelzője ezt 
követően kikapcsol.

Tippek

• A PS TV rendszert a PS TV rendszer hátulján található  (tápellátás) gombbal is 
kikapcsolhatod.

• Ha kikapcsolod a tápellátást, a rendszer nem fog bekapcsolni, amennyiben 
megnyomod a  (PS) gombot a vezérlőn. A bekapcsoláshoz nyomd meg a PS TV 
rendszer hátulján található  (tápellátás) gombot , majd nyomd meg a  (PS) 
gombot a vezérlőn is.

5 A PS TV rendszer alvó üzemmódba állítása
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Biztonsági útmutató
A Biztonsági útmutató arra vonatkozó információkat tartalmaz, hogy hogyan 
használd biztonságosan PS TV rendszeredet, továbbá itt találhatóak a műszaki 
adatokra vonatkozó információk. A rendszer használata előtt mindenképpen 
olvasd el ezt a dokumentumot.

Felhasználói útmutató
A Felhasználói útmutató bővebb információ nyújt arról, hogy a PS TV rendszer 
mi mindenre képes még – megnyitásához csak válaszd a  (User’s Guide) 
(Felhasználói útmutató) lehetőséget a  (Settings) (Beállítások) LiveArea™ 
képernyőjén.
A Felhasználói útmutatót a következő weboldalon is megtekintheted: 
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/ – a Felhasználói útmutató 
megtekintéséhez internetkapcsolat szükséges.

Segítség kérése
Több információra van szükséged a PS TV rendszerrel kapcsolatban? Nem 
találod a választ a kérdésedre? Akkor további tudnivalókért látogass el a Súgó 
oldalra az eu.playstation.com/pstv/support/ weboldalon.

A „ ”, „PlayStation”, „DUALSHOCK” és „ ” a Sony Computer Entertainment 
Inc. bejegyzett védjegye. A „PS4”, a „PS3”, a „PSN”, és a „LIVEAREA” ugyanazon 
vállalat védjegyei.

A „SONY” és a „ ” a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.  

A „Sony Entertainment Network” ugyanezen vállalat védjegye.

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.

A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak.
A jelen dokumentumban közölt, a rendszer funkcióival kapcsolatos információk 
és képek a használt rendszerszoftver függvényében a te PS TV rendszeredtől 
eltérőek lehetnek. Továbbá az illusztrációk és képernyőképek is különbözhetnek 
a valós terméktől.

5 A PS TV rendszer alvó üzemmódba állítása
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