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Podłącz kontroler do systemu PlayStation®TV
Możesz korzystać z kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®3 lub DUALSHOCK®4 
i systemu PS TV – wystarczy podłączyć urządzenia za pomocą przewodu USB 
podłączonego do złącza USB.

Widok z tyłu

Złącze USB

Kontroler bezprzewodowy 
DUALSHOCK®3

Przewód USB 
miniB – typ A

Przewód USB 
microB – typ A

Kontroler bezprzewodowy 
DUALSHOCK®4

Wskazówki

• Należy podłączyć przewód USB, aby przypisać system PS TV do kontrolera i 
naładować ten ostatni. Po przypisaniu i naładowaniu kontrolera możesz odłączyć 
przewód USB i korzystać z kontrolera bezprzewodowego.

• Przewód USB jest sprzedawany osobno. Należy skorzystać z właściwego przewód 
USB, podłączając kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®3 (przewód USB  miniB 
– typ A) lub kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4 (przewód USB microB – typ 
A) do systemu PS TV. Zalecamy użycie przewodu USB dołączonego do zestawu z 
systemem PlayStation®3 lub PlayStation®4.

1 Zaczynajmy!
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Korzystanie z kart pamięci
System PS TV posiada wbudowaną pamięć 1 GB, co może być ilością 
niewystarczającą. Wszystko zależy od tego jakie dane są zapisywane i 
wykorzystywane w systemie. Jeżeli potrzebujesz więcej miejsca na gry i inne 
materiały, możesz skorzystać z karty pamięci systemu PlayStation®Vita  
(sprzedawane osobno).

Karta pamięci systemu PlayStation®Vita

Uwaga

• Karty pamięci należy władać lub wyjmować tylko wtedy, gdy system jest 
wyłączony. Pamiętaj, aby zawsze wyłączać system PS TV.

• Po włożeniu karty pamięci dane będą zapisywane właśnie na niej, a nie na karcie 
wewnętrznej. Zapisane informacje zostaną umieszczone na włożonej karcie 
pamięci. Nie można będzie zmienić lokalizacji tych danych, dopóki karta pamięci 
nie zostanie wyjęta.

• Wewnętrzna karta pamięci (włącznie z danymi, które użytkownik wybrał do 
zapisania w tym miejscu) nie może być wykorzystywana po włożeniu karty 
zewnętrznej.
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2 Konfiguracja systemu PS TV

 Wybierz właściwy kanał w odbiorniku 
telewizyjnym

 Podłącz system do telewizora
Po właściwym podłączeniu wszystkich przewodów włóż wtyczkę kabla zasilania 
do gniazdka elektrycznego. System PS TV włączy się samoczynnie. Biała 
wskaźnik zasilania powinna być włączona.

Widok z tyłu

Do routera

Złącze wyjścia HDMI
Złącze LAN

Złącze DC IN 5V

Przewód HDMI®
Przewód sieci LAN
(sprzedawany osobno)

Zasilacz prądu 
zmiennego Kabel zasilania 

sieciowego

Do gniazdka 
elektrycznego

Jeśli korzystasz z sieci Wi-Fi, nie 
potrzebujesz przewodu sieci LAN.

Złącze 
wejściowe 
HDMI

Przycisk zasilania
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Po podłączeniu system PS TV włączy się samoczynnie, podobnie jak wskaźnik 
zasilania.

Widok z przodu

Wskaźnik zasilania

 Wciśnij przycisk  (PS) na kontrolerze
Twój kontroler zostanie przypisany do systemu PS TV.

Wskazówka

Zanim rozpoczniesz grę, przypisz kontroler do systemu PS TV.

 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi 
na ekranie.
Wybierz datę i godzinę, następnie utwórz konto Sony Entertainment Network. 
Po zakończeniu wstępnej konfiguracji pojawi się ekran główny.

Wskazówka

Utwórz konto Sony Entertainment Network po zakończeniu wstępnej 
konfiguracji. Z ekranu głównego wybierz opcję  (Ustawienia)  [PSNSM]  
[Zapisz się]. Ponadto możesz utworzyć konto Sony Entertainment Network za 
pomocą systemu PS4™, PS3™ lub komputera, a następnie skorzystać z takiego 
konta w systemie PS TV.
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3 Ekran główny i podstawowe czynności

Wybierz dowolną aplikację na ekranie głównym, aby otworzyć  ekran 
aplikacji LiveArea™. Wybierz „bramkę”, aby uruchomić daną aplikację.

Aplikacja

Ekran główny

BramaZamknij
(przytrzymaj)

LiveArea™ Ekran aplikacji

Powrót do ekranu 
aplikacji LiveArea™

Przejdź do innej strony

Wprowadź Wprowadź

Pasek informacji
Stan systemu PS TV wyświetlany jest w górnej części ekranu głównego.

Stan komunikacji 
systemu PS TV

Aktywne aplikacje Włożono kartę  
PS Vita

Wskaźnik powiadomień
Wybierz wskaźnik 
powiadomień, aby 
wyświetlić nowe informacje.

Wskazówki

• Użyj lewego drążka, przycisków L1 i R1 lub przycisków kierunkowych do poruszania 
się po menu systemu.

• Możesz uruchamiać kilka aplikacji jednocześnie i wykorzystywać do 10 stron 
ekranu głównego.
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Podstawowe funkcje przycisków
• Przycisk  (PS) 

Włącz system PS TV, przejdź do ekranu aplikacji LiveArea™  z widoku aplikacji lub 
wyświetl listę ekranów aplikacji LiveArea™ (ekran indeksu).

• Przycisk  (PS) (przytrzymaj) 

Wyłącz system PS TV lub zmień ustawienia kontrolera. Dostępność opcji może 
ulec zmianie.

• Przyciski kierunkowe / lewy drążek
Wybierz pozycję.

• Przycisk 
Służy do potwierdzenia wyboru elementu.

Korzystanie z kontrolera bezprzewodowego 
DUALSHOCK®4
Jeżeli instrukcja gry lub polecenie na ekranie odwołują się do przycisku SELECT lub 
START, użyj odpowiednio przycisku SHARE lub OPTIONS.

• Przycisk SHARE
W niektórych grach zastępuje przycisk SELECT.

• Przycisk OPTIONS
W niektórych grach zastępuje przycisk START.

Wskazówka

Głośnik i gniazdo słuchawek stereo nie współpracują z systemem PS TV.
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4 Granie w gry

Możesz pobierać gry zgodne z systemem PlayStation®Vita  
bezpośrednio z  (PS Store) lub kupować na kartach 
PlayStation®Vita w dobrych sklepach z grami. Szczegółowy 
wykaz gier kompatybilnych z systemem PS TV znajdziesz pod 
adresem eu.playstation.com.

 Wkładanie kart systemu PS Vita
Karta PS Vita zawiera oprogramowanie oprogramowanie w formacie 
PlayStation®Vita. Otwórz pokrywę gniazda kart PS Vita i włóż kartę do systemu 
PS TV. Ikona gry pojawi się na ekranie głównym.

Pokrywa gniazda 
karty PS Vita

Wskaźnik dostępu 
do karty PS Vita

Karta PS Vita

 Uruchamianie gry
Na ekranie głównym wybierz ikonę gry, aby otworzyć ekran aplikacji LiveArea™. 
Wybierz „bramkę”, aby uruchomić daną grę.

Brama

Ekran aplikacji LiveArea™

• e Play feature, 
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Wskazówka

Jeżeli gra się nie uruchomi, spróbuj zaktualizować oprogramowanie. Wybierz opcję 
 (Odśwież ekran aplikacji LiveArea™) na ekranie aplikacji LiveArea™. Skorzystaj z 

polecenia  (Aktualizuj) po wybraniu opcji  (Odśwież ekran aplikacji LiveArea™). 

 Pauza lub wyjście z gry
Naciśnij przycisk  (PS) na kontrolerze, aby powrócić do ekranu aplikacji 
LiveArea™. Przytrzymaj przycisk , aby zamknąć ekran aplikacji LiveArea™ 
i wyjść z gry. 

Korzystanie z ekranowego wskaźnika dotykowego 
podczas grania w gry systemu PS Vita.
Wskaźnik dotykowy pozwala korzystać z kontrolera do wykonywania 
czynności charakterystycznych dla systemu PS Vita. Wskaźnik dotykowy 
nie może być używany w obszarze ekranu głównego lub ekranu aplikacji 
LiveArea™.

Aby skorzystać ze wskaźnika dotykowego, przytrzymaj przycisk  (PS) 
i zaznacz opcję [Użyj wskaźnika dotykowego w grach]. Możesz korzystać 
z tej funkcji we wszystkich grach, które ją obsługują.

Po wciśnięciu przycisku L3 na ekranie pojawi się wskaźnik 
dotykowy, będący odpowiednikiem ekranu dotykowego 
systemu PS Vita. Skorzystaj z panelu dotykowego kontrolera 
bezprzewodowego DUALSHOCK®4, aby wykonywać, czynności 
na ekranie.

Po wciśnięciu przyciskuR3 na ekranie pojawi się wskaźnik 
dotykowy dla tylnego panelu dotykowego.

Jeśli wciśniesz jednocześnie przyciski L3 i R3, na ekranie 
pojawią się wskaźniki dotykowe dla obywu paneli dotykowych.

Wskazówka

Przesuń wskaźnik dotykowy za pomocą lewego i prawego drążka. Możesz również 
skorzystać z panelu dotykowego kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4 
i nacisnąć przycisk  lub przycisk panelu dotykowego, aby potwierdzić swój wybór.
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Korzystaj z gier systemu PS4™  
dzięki funkcji grania zdalnego
Jeżeli posiadasz system PS4™, możesz korzystać z 
funkcji grania zdalnego, która pozwala wyświetlać 
gry z tej konsoli na systemie PS TV w innym pokoju.  
Niektóre gry mogą nie obsługiwać tej funkcji.

 Podłącz system PS TV do sieci, w której znajduje 
się system PS4™

 Dostosuj ustawienia systemu PS4™ 
• Zaloguj się do usługi PSNSM w systemie PS4™. Skorzystaj z tego samego 

konta Sony Entertainment Network w systemie PS TV.
• Z ekranu funkcji wybierz opcję  (Ustawienia)  [Ustawienia połączenia gry 

zdalnej] i zaznacz opcję [Włącz grę zdalną].

 Korzystanie z funkcji w systemie PS TV
W systemie PS TV na ekranie głównym wybierz opcję  (Łącze PS4) i postępuj 
zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć obydwa systemy.

Szczegóły ustawień i obsługi znajdziesz w Podręczniku użytkownika.

Wskazówki

• Korzystając z funkcji grania zdalnego warto korzystać z przewodu sieci LAN dla 
systemu PS4™ i kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4  w przypadku opcji 

 (Łącze PS4).
• Funkcja grania zdalnego może być wyłączona, jeżeli system PS4™ jest w danym 

momencie wykorzystywany do innych zadań. Pamiętaj, że niektóre materiały 
nie zezwalają na korzystanie z funkcji grania zdalnego. Szczegółowe informacje 
znajdziesz w Podręczniku użytkownika systemu PS TV.

4 Granie w gry
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5 Przełączanie systemu PS TV w tryb spoczynku

System PS TV posiada tryb spoczynku, który umożliwia wznawiać pracę 
wszystkich uprzednio otwartych aplikacji.

Przełączanie systemu w tryb spoczynku
Możesz wyłączyć system PS TV, co spowoduje wstrzymanie danej gry. Wybierz opcję 

 (Zasilanie) na ekranie głównym lub przytrzymaj przycisk  (PS) kontrolera, 
następnie skorzystaj z [Tryb czuwania]. System PS TV przejdzie do trybu spoczynku, 
a  jego wskaźnik zasilania zostanie wyłączony. 

Wskazówki

• Ponadto możesz przełączyć system PS TV w tryb spoczynku, wciskając przycisk  
 (zasilania) na tylnej ściance urządzenia.

• Po przejściu do trybu spoczynku, skorzystaj z przycisku  (PS) na kontrolerze lub 
przycisku  (zasilania) na tylnej ściance systemu PS TV. System PS TV zostanie 
włączony, podobnie jak  wskaźnik zasilania. 

Wyłączanie systemu
Pamiętaj, żeby zawsze wyłączać zasilanie przed włożeniem lub wyjęciem karty 
pamięci czy odłączeniem kabla zasilającego. Wybierz opcję  (Zasilanie) na ekranie 
głównym lub przytrzymaj przycisk  (PS) kontrolera, następnie skorzystaj z opcji 
[Wyłącz]. Wskaźnik zasilania systemu PS TV zostanie wyłączona. 

Wskazówki

• Ponadto możesz wyłączyć system PS TV, wciskając przycisk  (zasilania) na tylnej 
ściance urządzenia.

• Jeżeli wyłączysz zasilanie, system nie uruchomi się po wciśnięciu przycisku  (PS) 
na kontrolerze. Wciśnij przycisk  (zasilania) na tylnej ściance systemu PS TV, a 
następnie przycisk  (PS) kontrolera. 
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Przewodnik bezpieczeństwa
Przewodnik bezpieczeństwa zawiera informacje na temat bezpiecznego 
korzystania z systemu PS TV, a także jego parametry techniczne. Pamiętaj, aby 
ją przeczytać zanim zaczniesz korzystać z systemu.

Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe informacje na temat możliwości 
systemu PS TV. Wybierz opcję  (Podręcznik użytkownika) w menu  
(Ustawienia) ekranu aplikacji LiveArea™. 

Podręcznik użytkownika znajdziesz również na stronie
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/ – pamiętaj aby mieć łączność z 
Internetem.

Pomoc
Potrzebujesz dalszych informacji o systemie PS TV? Nie widzisz odpowiedzi na 
swoje pytanie?
Przejdź do działu pomocy na stronie
eu.playstation.com/pstv/support/ i dowiedz się więcej.

„ ”, „PlayStation”, „DUALSHOCK” oraz „ ” to zastrzeżone znaki towarowe 
firmy Sony Computer Entertainment Inc. „PS4” , „PS3 ”, „PSN” i „LIVEAREA” to znaki 
towarowe tej samej firmy.

„SONY” i „ ” to zastrzeżone znaki towarowe firmy Sony Corporation. „Sony 

Entertainment Network” to znak towarowy tej samej firmy.

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.

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje o funkcjach systemu oraz ilustracje w tym dokumencie mogą różnić 
się od faktycznych, w zależności od używanej wersji oprogramowania systemowego. 
Ilustracje i zrzuty ekranu zawarte w instrukcji mogą odbiegać od rzeczywistego 
produktu.
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