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FIGYELMEZTETÉSEK

Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissuk 
fel a készüléket. A javítást bízzuk szakemberre.

A jelen készülék a tesztelések során megfelelt az R&TTE 
direktívában meghatározott határértékeknek 3 méternél 
rövidebb csatlakozókábel használatakor. Ne használjunk 
3 méternél hosszabb kábeleket.

A termék gyártója a Sony Computer Entertainment Inc., 
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán vagy annak 
megbízottja.
Európába importálja és forgalmazza: Sony Computer 
Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP, Egyesült Királyság.
A Megfelelőségi nyilatkozat kiadásának és birtoklásának 
meghatalmazott képviselője a Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország.

R&TTE irányelv „nem hivatalos DoC”-nyilatkozat

A Sony Computer Entertainment Inc. kijelenti, hogy ez a 
termék megfelel az 1999/5/EK irányelv követelményeinek és 
vonatkozó rendelkezéseinek. További információkat a 
következő weboldalon találhatunk:  
http://www.compliance.sony.de/

Az EU Bizottság 801/2013/EU rendeletének 
környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményein alapuló információk

Keressük fel a következő weboldalt:  
eu.playstation.com/Energyefficiency
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Fényingerek által kiváltott rohamok 
(fényérzékenységi epilepszia)

Ha epilepsziások vagyunk vagy rohamunk volt, játék előtt 
kérjük ki háziorvosunk véleményét. Néhányan érzékenyek 
lehetünk villanásokra és vibrálásokra vagy más, televízió-
képernyőn vagy videojáték közben megjelenő fényingerekre, 
amik szemfájdalmat, látászavart, migrént, izomrángást, 
rángatózást, pillanatnyi vagy teljes eszméletvesztést, illetve 
zavartságot okozhatnak. Ha játék közben a fenti tünetek 
bármelyikét tapasztaljuk, azonnal hagyjuk abba a játékot, és 
forduljunk orvoshoz.

Azonnal hagyjuk abba a játékot, ha a következő 
tünetek valamelyikét tapasztaljuk
Továbbá amennyiben az előbbiekben említett tünetek mellett 
játék közben fejfájást, szédülést, hányingert, kimerültséget, 
mozgásszervi rendellenességhez hasonló tüneteket vagy 
fájdalmat, kényelmetlenséget érzünk testünk bármely pontján, 
például szemünkben, fülünkben, kezünkben, karunkban vagy 
lábunkban, azonnal hagyjuk abba a játékot. Amennyiben a 
tünetek tartósnak bizonyulnak, forduljunk orvoshoz.

Rádióhullámok

A rádióhullámok befolyásolhatják az elektromos és orvosi 
berendezések működését (például szívritmus-szabályozók), 
ami ezek hibás működését idézheti elő, valamint sérüléseket 
okozhat.

 ˎ Ha szívritmus-szabályozót vagy más orvosi eszközöket 
használunk, konzultáljunk orvosunkkal, mielőtt használnánk 
a vezeték nélküli hálózati funkciót (Bluetooth® és WLAN).

 ˎ Ne használjuk a vezeték nélküli hálózati funkciót a 
következő helyszíneken:
–  Azokon a helyeken, ahol ez tiltott, például kórházakban. 

Tartsuk be a kórházi előírásokat, amennyiben a kórház 
területén használjuk a rendszert.

–  Tűzjelzők, önműködő ajtók és egyéb önműködő 
berendezések közelében.

Rendszerszoftver

A PS TV rendszer használatával elfogadja a Sony Computer 
Entertainment Inc. rendszerszoftverre vonatkozó 
licencmegállapodását. További információkat a  
http://www.scei.co.jp/psvita-eula/ oldalon találhat.

A termék kereskedelmi célú felhasználása és bérbeadása 
tilos.
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Fontos információk

A termék használata előtt olvassuk el figyelmesen az útmutatót, 
és őrizzük meg későbbi felhasználás céljából. A kisgyermekek 
szüleinek vagy gondviselőinek fel kell olvasniuk az útmutatókat 
a gyermekek számára, és gondoskodniuk kell arról, hogy 
betartsák a biztonsággal kapcsolatos óvintézkedéseket.

Biztonság

Jelen terméket a legszigorúbb biztonsági előírásoknak 
megfelelően fejlesztettük ki. Azonban, mint bármely 
elektromos eszköz, nem rendeltetésszerű használata tüzet, 
áramütést vagy személyi sérülést okozhat. A balesetmentes 
használat érdekében kövessük a következő útmutatásokat:

 ˎ Tartsuk be a figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és 
utasításokat.

 ˎ Rendszeresen ellenőrizzük az AC-adaptert, az AC-tápkábelt 
és a HDMI®-kábelt.

 ˎ Ha a PS TV rendszer megsérült, ne használja. Húzza ki az 
AC-tábkábelt a hálózati aljzatból, majd azonnal húzza ki a 
többi kábelt is.

 ˎ Ha az eszköz szokatlanul működik, szokatlan hangokat, 
szagokat bocsát ki, illetve ha az AC-adapter túlmelegszik, 
azonnal kapcsolja ki, húzza ki az AC-tápkábelt a hálózati 
aljzatból, és tegyen így minden egyéb kábellel.

 ˎ Forduljon a helyi PlayStation® telefonos 
ügyfélszolgálatához, amelynek elérhetősége a termék 
garanciával kapcsolatos információi között található.

Használat és kezelés

 ˎ Jól megvilágított helyen használjuk az eszközt, és tartsunk 
biztonságos távolságot a TV-képernyőtől.

 ˎ Kerülje a PS TV rendszer huzamosabb ideig történő 
használatát. A szem megerőltetésének csökkentése 
érdekében minden játékkal töltött órában tartson 15 perc 
szünetet.

 ˎ Ne játsszunk, ha fáradtak vagy kialvatlanok vagyunk.

 ˎ Azonnal hagyjuk abba a rendszer használatát, ha 
fáradtságot, szédülést, kényelmetlenséget vagy fájdalmat 
érzünk kezünkben vagy karunkban a vezeték nélküli vezérlő 
működtetése közben. Amennyiben a tünetek tartósnak 
bizonyulnak, forduljunk orvoshoz.

 ˎ Ha bármelyik, a következőkben említett egészségügyi 
problémával találkozunk, azonnal hagyjuk abba a rendszer 
használatát. Ha a tünetek tartósnak bizonyulnak, keressük 
fel orvosunkat.
–  Szédülés, hányinger, levertség vagy mozgó jármű által 

keltett rosszulléthez hasonló tünetek.
–  Kényelmetlenség vagy fájdalom testünk különböző 

részeiben, mint például a szemünkben, a kézfejünkben 
vagy a karunkban.

 ˎ A rendszert és tartozékait kisgyermekektől tartsa távol. A 
kisgyermekek lenyelhetik az adathordozó kártyákat vagy 
magukra tekerhetik a kábeleket/szíjakat, ami sérülést, 
balesetet vagy meghibásodást okozhat. Az adathordozó 
kártyák fulladásveszélyt okozhatnak.

 ˎ A HDMI-kábel csatlakoztatása előtt feltétlenül húzzuk ki az 
AC-tápkábelt a hálózatból.

 ˎ Ne használjuk a rendszert vagy tartozékait víz közelében.

 ˎ Csak a gyártó által engedélyezett tartozékokat használja.
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 ˎ A terméket óvja a portól, füsttől és gőztől. Ügyeljen arra, 
hogy ne kerüljön folyadék vagy szemcsés anyag a rendszer 
vagy tartozékai belsejébe.

 ˎ A rendszert vagy tartozékait ne ejtse el és ne tegye ki erős 
fizikai hatásoknak, például ne lépjen rájuk.

 ˎ A rendszer és tartozékai csatlakozóiba ne helyezzen idegen 
tárgyakat.

 ˎ Ne helyezzük a rendszert és tartozékait a padlón olyan 
helyre, ahol megbotolhatnak bennük.

 ˎ A használat körülményeitől függően az AC-adapter akár 
40 °C-os vagy magasabb hőmérsékletre is felmelegedhet. 
Ilyen körülmények között ne érjen a rendszerhez vagy az 
AC-adapterhez hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó 
érintkezés alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket 
okozhat*.
*  Az alacsony hőmérsékletű égések olyan égések, amelyeknél a 

bőr tartósan érintkezik viszonylag alacsony hőmérsékletű (40° C 
vagy több) tárgyakkal.

 ˎ Amikor a rendszert plazmatelevízióhoz vagy projekciós 
televízióhoz* csatlakoztatjuk, ne hagyjunk egy állóképet 
huzamosabb ideig a TV-képernyőn, mert ez halvány képet 
hagyhat tartósan a képernyőn.
* Kivétel: LCD képernyőtípusok

 ˎ A szülőknek figyelniük tanácsos gyermeküket az online 
tevékenységek közben, hogy biztosítsák a biztonságos és 
felelősségteljes internethasználatot. Részletes 
információkért lásd: http://www.ps-playsafeonline.com

Tárolási feltételek

 ˎ Ne tegyük ki a rendszert és tartozékait magas 
hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy közvetlen 
napfénynek.

 ˎ Ne hevítsük a rendszert konyhai berendezésekkel vagy 
olyan hevítőeszközökkel, mint például a hajszárító. Ez tüzet, 
sérülést vagy hibás működést okozhat.

 ˎ Ne helyezzük a rendszert és tartozékait instabil, megdöntött 
vagy rezgő felületekre.

Biztonságra vonatkozó megjegyzések a vezérlők 
használatával kapcsolatban

 ˎ Ne fogjuk meg a sérült vagy szivárgó lítium-ionos 
akkumulátorokat. A belső akkumulátorfolyadék 
szivárgásakor ne használjuk tovább az eszközt, és 
forduljunk a műszaki támogatási csoport munkatársaihoz. 
Ha a folyadék az öltözetünkre, bőrünkre vagy szemünkbe 
kerülne, késlekedés nélkül öblítsük ki/át az érintett területet, 
és forduljunk orvoshoz. Az akkumulátorfolyadék vakságot 
okozhat.

 ˎ Ne használjuk a rezgés funkciót, ha karunk vagy kézfejünk 
csontozatában, ízületeinkben vagy izomzatunkban 
bármilyen jellegű betegségünk vagy sérülésünk van. 
Fennálló betegség vagy sérülés esetén ne használjuk a 
vezeték nélküli vezérlőt rezgés funkciót tartalmazó 
játékszoftverek lejátszásához, kivéve ha előzőleg 
kikapcsoltuk a funkciót.

 ˎ Vannak olyan szoftverek, amelyek alapbeállításként 
engedélyezik a rezgés funkciót. A rezgés funkció 
kikapcsolásához tartsuk lenyomva a vezérlő  (PS) 
gombját. Távolítsuk el a pipát a képernyőn megjelenő 
[Enable Vibration] (Rezgés engedélyezése) lehetőségnél.

 ˎ Ne nézzük a fénysávot a DUALSHOCK®4 vezeték nélküli 
vezérlőn, ha villog. Ha a fénystimuláció miatt kellemetlen 
érzést vagy fájdalmat észlelünk bárhol a testünkön vagy a 
testünkben, azonnal hagyjuk abba a termék használatát.
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Az AC-adapter, az AC-tápkábel és a HDMI®-kábel 
használata

 ˎ Ne érintse meg nedves kézzel a AC-tápkábel 
csatlakozódugaszát.

 ˎ Ne érjen az AC-tápkábelhez, az AC-adapterhez, a 
HDMI®-kábelhez vagy a rendszerhez, ha vihar közben 
elektromos tápforráshoz vannak csatlakoztatva.

 ˎ Az áramforráshoz ne használjon a mellékelttől (vagy a 
jóváhagyott helyettesítőtől) eltérő AC-adaptert.

 ˎ Mielőtt beilleszt egy kábelt, ellenőrizze, hogy a rendszer 
csatlakozói (például a HDMI kimeneti aljzat) és az 
AC-adapter vagy a HDMI kábelcsatlakozók tiszták-e. Ha nem 
tiszták, törölje le a csatlakozókat egy puha, száraz ruhával.

 ˎ Ha rendszert előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja 
használni, illetve mielőtt a rendszer tisztításába kezd, húzza 
ki a tápkábelt és az összes többi kábelt.

 ˎ Ügyeljen arra, hogy az AC-adapter vagy az AC-tápkábel ne 
sérüljön meg:
–  Soha ne módosítsa az AC-adaptert vagy az AC-tápkábelt.
–  Ne tekerje az AC-tápkábelt vagy a HDMI-kábelt a PS TV 

rendszer vagy az AC-adapter köré.
–  Ne helyezze az AC-adaptert vagy az AC-tápkábelt hőforrás 

közelébe, és ne hagyja, hogy felforrósodjanak.
–  Az AC-tápkábelt ne tegye ki feszítőerőnek.
–  Kihúzáskor fogja meg az AC-tápkábelt a tápcsatlakozónál, 

és egyenes mozdulattal húzza ki a konnektorból. Soha ne 
húzza a kábelnél fogva vagy ferdén.

–  Védje az AC-tápkábelt a rálépéstől vagy összenyomástól, 
főként a csatlakozódugasznál, a bővítési dugaszhelynél és 
a rendszerből való kimenet helyén.

–  Ne használja a PS TV rendszert vagy az AC adaptert, ha 
azok le vannak fedve (például textíliával), illetve ha a 

tartójukban vannak, mert az ilyenkor fejlődő hő tüzet 
okozhat vagy károsíthatja a rendszert.

 ˎ Ne csatlakoztassa az AC-tápkábelt feszültségváltóhoz vagy 
áramátalakítóhoz. Az AC-tápkábel áramátalakítóhoz való 
csatlakoztatása autóban való használat esetén hőképződést 
okozhat az AC-adapterben, ami égési sérüléshez, vagy 
hibás működéshez vezethet.

 ˎ A rendszert könnyen hozzáférhető konnektorhoz 
csatlakoztassa, hogy az AC-tápkábelt szükség esetén 
könnyen kihúzhassa.

 ˎ A hálózati aljzat a készülék közelében, könnyen elérhető 
helyen legyen.

Soha ne szerelje szét a rendszert vagy tartozékait

A PS TV rendszert és tartozékait a jelen útmutató utasításai 
szerint használja. A rendszer vagy az áramkörök bárminemű 
vizsgálata, illetéktelen felhasználása vagy módosítása tilos. 
A rendszer szétszerelése a garanciát semmissé teszi. Emellett 
az ilyen műveletek tüzet vagy áramütést okozhatnak, illetve 
üzemképtelenné tehetik a rendszert.

Hálózat

 ˎ Szélessávú internetkapcsolat szükséges a rendszer 
hálózatra kapcsolódásához.

 ˎ Az internetszolgáltatás díja a felhasználót terheli. 
Részletekért olvassuk el a szolgáltatási szerződést, vagy 
forduljunk az internetszolgáltatóhoz.

 ˎ Az Ethernet-kábelt csak kompatibilis 10BASE-T vagy 
100BASE-TX hálózathoz használjuk. Ne használjunk helyi 
telefonkábelt, vagy a fentiektől eltérő kábeleket. A helytelen 
kábel használata a LAN-csatlakozónál a szükségesnél több 
elektromos áram átfolyását eredményezheti, ami 
hőtermeléssel járhat és tüzet, vagy hibás működést 
eredményezhet.
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Wi-Fi hozzáférési pontok használata

 ˎ Számos eszköz veszi igénybe a termék vezeték nélküli 
hálózati funkciója által használt 2,4 GHz-es sávszélességű 
rádióhullámokat. A terméket úgy tervezték, hogy 
minimálisra csökkentse a többi eszköz használatából 
következő hatást. Ennek ellenére azonban néhány esetben 
a többi eszköztől származó zavaró hatás csökkentheti a 
csatlakozás sebességét, rövidítheti a jelek hatósugarát, vagy 
a kapcsolat váratlan megszakadását okozhatja.

 ˎ Ha a Wi-Fi funkcióval csatlakozik az internethez, a rendszer 
automatikusan észleli a közelben lévő hozzáférési pontokat. 
Az észlelt eszközök között lehet olyan hozzáférési pont is, 
amelynek használatára Ön nem jogosult. Csak olyan 
hozzáférési ponthoz kapcsolódjon, amelynek használatára 
jogosult, illetve amelyet egy kereskedelmi Wi-Fi szolgáltatás 
részeként elérhetővé tettek. A Wi-Fi hozzáférésért 
felszámolt esetleges díjak a felhasználót terhelik.

Szülői felügyelet

A PS TV rendszer lehetővé teszi, hogy a szülők és gyámok 
korlátozzák a gyermekek és tizenévesek számára elérhető 
tartalmakat és funkciókat. A szülői felügyelet beállításaival 
kapcsolatban tekintse meg a felhasználói útmutatót.

Tárolt adatok

A következő esetekben a PlayStation®Vita kártyára mentett 
adatok, vagy a memóriakártyára mentett adatok elveszhetnek, 
vagy megsérülhetnek.

 ˎ A PS Vita kártya eltávolítása vagy a PS TV rendszer 
kikapcsolása mentés vagy betöltés közben.

 ˎ A memóriakártya eltávolítása a PS TV rendszer bekapcsolt 
állapotában.

 ˎ Statikus elektromosságnak vagy elektromos 
interferenciának kitett területen való használat.

Ha valamilyen okból mégis adatvesztés vagy adatsérülés 
történik, a szoftver vagy az adatok helyreállítására nincs mód. 
Javasolt a szoftverek és az adatok rendszeres biztonsági 
mentése. A Sony Computer Entertainment Inc. és 
leányvállalatai, valamint társult vállalkozásai nem vállalnak 
felelősséget a szoftverek vagy adatok sérüléséből, illetve 
elvesztéséből származó károkért.

Nedvességlecsapódás esetén

Ha a PS TV rendszert hideg környezetből melegre viszi, akkor a 
rendszer belsejében kicsapódhat a nedvesség, ami 
üzemzavart okozhat. 
Ilyen esetben kapcsolja ki és húzza ki a rendszert. A PS TV 
rendszert ne használja mindaddig, amíg a nedvesség el nem 
párolog (ez néhány órát is igénybe vehet). Ha a rendszer 
továbbra sem működik megfelelően, kérjen segítséget a helyi 
PlayStation® telefonos ügyfélszolgálattól, amelynek 
elérhetősége a termék garanciával kapcsolatos információi 
között található.

Tisztítás

Biztonsági okokból a tisztítás előtt húzza ki az AC-tápkábelt a 
konnektorból, és húzza ki az összes többi kábelt is.

Külső felületek (a rendszer műanyag fedele és a 
vezeték nélküli vezérlő)
A termék külső felszínének megóvása érdekében kövessük a 
következő utasításokat:

 ˎ Puha, száraz ruhával töröljük át.
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 ˎ Ne használjunk rovarirtót vagy egyéb illékony anyagot.

 ˎ Ne tegyünk huzamosabb időre gumi, PVC vagy műanyag 
tárgyakat a termék külső felületére.

 ˎ Ne használjunk oldószereket vagy más vegyszereket. Ne 
töröljük át kémiai anyaggal kezelt tisztító ruhával.

Csatlakozók
Ne használjuk a rendszert, ha annak csatlakozói vagy az 
AC-tápkábel nem tiszták. Ha piszkosan használjuk, az áram 
folyása akadályba ütközhet. Távolítsuk el a szennyeződést egy 
száraz ruhával.

Ha a rendszer helytelenül működik

Kapcsoljuk ki az áramellátást, majd a visszakapcsoláshoz 
legalább 7 másodpercig tartsuk lenyomva a rendszer 

 (Tápellátás) gombját. Ezt követően csatlakoztassuk a 
vezérlőt USB-kábellel, majd nyomjuk meg a vezérlő  (PS) 
gombját. Megjelenik a biztonságos mód képernyő. A 
biztonságos mód a rendszer olyan rendszerindító módja, 
melyben csak néhány rendszerfunkció érhető el a 
problémamegoldáshoz. Ha az eszköz nem kapcsolódik ki a 
szokott módon, tartsuk lenyomva a rendszer  (Tápellátás) 
gombját legalább 15 másodpercig. A rendszer újraindul, és 
megjelenik a biztonságos mód képernyő. Ha a rendszer 
belépett a biztonságos módba, válasszuk ki a szükséges 
elemeket, a műveletek végrehajtásához pedig kövessük a 
képernyőn látható utasításokat.

 
Ha ezt a jelet látjuk bármely elektromos termékünkön vagy 
annak csomagolásán, az azt jelenti, hogy az adott elektromos 
eszközt nem szabad háztartási hulladékként kezelni 
Európában és Törökországban. A megfelelő hulladékkezelés 
érdekében hivatalos gyűjtőhelyen keresztül, az alkalmazandó 
jogszabályoknak vagy követelményeknek megfelelően 
szabaduljunk meg tőlük. Azonos típusú termékek vásárlása 
esetén a hulladék elektromos eszközöktől ingyenesen 
szabadulhatunk meg a viszonteladókon keresztül. Az EU 
országaiban a nagyobb viszonteladók ráadásul a kisebb 
hulladék elektromos eszközöket is ingyenesen beveszik. Azzal 
kapcsolatban, hogy a szolgáltatás elérhető-e az általunk 
eldobni kívánt termék esetében, érdeklődjünk a helyi 
viszonteladónál. Ha így teszünk, elősegítjük a természeti 
kincsek megóvását és az elektronikus eszközökre vonatkozó 
környezetvédelmi tevékenységek színvonalának javulását.
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Műszaki adatok

A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak. 
A használatban lévő szoftververziótól függően előfordulhat, 
hogy a rendszer az itt leírtaktól eltérően működik.

PlayStation®TV rendszer

AV-kimenet Felbontás: 720p, 1080i, 480p

Hangkimenet: LPCM 2ch

Fő nyílások és 
csatlakozók

PlayStation®Vita kártyanyílás 
Memóriakártya-nyílás 
USB-aljzat (USB 2.0, A típusú) 
HDMI kimeneti aljzat (HDMI-CEC) 
LAN-aljzat (10BASE-T, 100BASE-TX)

Belső memóriakártya 1 GB*

Tápellátás AC-adapter: DC 5 V

Maximális névleges 
teljesítmény

kb. 2,8 W

Külső méretek
kb. 65,0 × 105,0 × 13,6 mm 
(hosszúság × magasság × vastagság)

Tömeg kb. 110 g

Üzemi hőmérséklet 5 °C és 35 °C között

Kompatibilis vezérlő(k)

DUALSHOCK®3 vezeték nélküli 
vezérlő 
DUALSHOCK®4 vezeték nélküli 
vezérlő

Gyártó ország Kína

*  A belső memóriakártyán található tárhely egy részét 
felhasználhatjuk, míg a másik része rendszerfájlok tárolására van 
fenntartva. A belső memóriakártya ténylegesen használható 
tárhelye kisebb lesz, mint amekkora kapacitás ebben a 
dokumentum meg van adva. 

Hálózati funkciók

Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (n=1×1)

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

AC-adapter

Bemenet AC 100–240 V, 50/60 Hz

Kimenet DC 5 V, 2000 mA (2 A)

Külső méretek
kb. 76 × 46 × 22 mm 
(hosszúság × magasság × vastagság)

Tömeg kb. 93 g

Régiókód

A PlayStation®Vita formátumú szoftverek a földrajzi régióknak 
megfeleltetett régiókódokkal vannak ellátva. Ezen a rendszeren 
a következő régiókhoz készült szoftverek használhatók:
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HU

Szerzői jog és védjegyek

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

A „SONY” és a „ ” a Sony Corporation bejegyzett védjegyei. 
A „Sony Entertainment Network” ugyanezen vállalat védjegye.

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.

Minden más védjegy tulajdonosa védjegye.



Felhasználói útmutató
A Felhasználói útmutatót megtekintéséhez a  (Settings) 
(Beállítások) LiveArea™ képernyőn válasszuk ki a  (User’s 
Guide) (Felhasználói útmutató) lehetőséget. A Felhasználói 
útmutató megtekintéséhez internetkapcsolat szükséges. 
A Felhasználói útmutatót számítógépen is elolvashatjuk a 
következő weboldalon: 
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

Frissítési oldal
Az oldalon naprakész információkat találhatunk a 
rendszerszoftver-frissítésekről, ideértve a rendszerszoftver 
frissítésének módját is. A PS TV rendszer rendszerszoftverének 
frissítését követően további funkciók válnak elérhetővé és nő a 
rendszer használatának biztonsága. Minden esetben frissítsük a 
szoftvert a legújabb verzióra. 
eu.playstation.com/pstv/

Támogatás
A támogatási webhelyen további információkat olvashatunk a 
PS TV rendszer használatáról, valamint megtekinthetjük a 
műszaki jellegű kérdésekre adott válaszokat. 
eu.playstation.com/pstv/support/

© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.


