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1 Să începem!
Conectarea controlerului la sistemul PlayStation®TV

Puteţi utiliza controlerul fără fir DUALSHOCK®3 sau DUALSHOCK®4 cu sistemul PS TV
– pur şi simplu, conectaţi cablul USB al controlerului la portul USB.

Vedere din spate
Port USB

Cablu USB
Tip miniB – A

Controler fără fir
DUALSHOCK®3

Cablu USB
Tip microB – A

Controler fără fir
DUALSHOCK®4

Sfaturi
• Va trebui să conectaţi un cablu USB pentru a înregistra sistemul PS TV la controler,
precum şi pentru încărcarea controlerului. Când procesele de înregistrare şi
încărcare se încheie, puteţi deconecta cablul USB şi începe utilizarea fără fir a
controlerului.
• Cablul USB se comercializează separat. Trebuie să folosiţi cablul USB corect pentru a
conecta controlerul fără fir DUALSHOCK®3 (cablu USB tip miniB – A) sau controlerul
fără fir DUALSHOCK®4 (cablu USB tip microB – A) la sistemul PS TV. Se recomandă
utilizarea cablului USB livrat iniţial cu sistemul PlayStation®3 sau PlayStation®4.
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Utilizarea cartelelor de memorie
Deşi sistemul PS TV are încorporată o memorie internă de 1 GB, aceasta poate să nu
fie suficientă pentru dvs., în funcţie de dimensiunile fişierelor salvate pe sistem şi de
modul de utilizare a acestora. Aşa că, dacă aveţi nevoie de mai mult spaţiu pentru
a vă salva jocurile şi conţinutul, puteţi utiliza o cartelă de memorie PlayStation®Vita
(comercializată separat).

Cartela de memorie PlayStation®Vita

Atenţie!
• Introduceţi sau scoateţi cartela de memorie numai atunci când sistemul este oprit.
Opriţi întotdeauna alimentarea sistemului PS TV.
• După ce aţi introdus o cartelă de memorie, datele vor fi salvate pe aceasta, nu pe
cartela de memorie internă. Datele salvate pot fi găsite pe cartela de memorie
introdusă, iar această locaţie nu poate fi schimbată decât după scoaterea acestei
cartele de memorie.
• Cartela de memorie internă, inclusiv datele pe care aţi optat să le stocaţi acolo,
nu poate fi utilizată atunci când este inserată o cartelă de memorie amovibilă.
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2 Configurarea sistemului PS TV
Selectaţi canalul dorit pe televizor
Conectaţi sistemul la televizor
După ce aţi conectat corect toate cablurile, cuplaţi cablul de alimentare la priza
de alimentare electrică şi sistemul PS TV va porni - indicatorul de alimentare alb
se va aprinde.

Vedere din spate
Buton de alimentare
Port LAN
Conector de intrare c.c. de 5 V
Port de ieşire HDMI

Adaptor c.a.
Cablu HDMI®
Cablu LAN
(comercializat separat)

Cablu de alimentare cu c.a.
La o sursă de energie
electrică

Spre router
Port de intrare
HDMI
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Pentru conexiunea Wi-Fi nu este necesar
să utilizaţi un cablu LAN.

Când este conectat, sistemul PS TV va porni, iar indicatorul de alimentare se
va aprinde.

Vedere din faţă

Indicator de alimentare

Apăsaţi butonul

(PS) de pe controler

Apoi, controlerul va fi înregistrat în sistemul PS TV.
Sfat
Înainte de a putea începe jocul, va trebui să înregistraţi controlerul în sistemul
PS TV.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
Selectaţi data şi ora şi creaţi un cont Sony Entertainment Network.
După ce terminaţi această configurare iniţială, se va afişa ecranul iniţial.
Sfat
Creaţi un cont Sony Entertainment Network după terminarea configurării
(Settings) (Setări)
[PSNSM]
[Sign Up]
iniţiale. Din ecranul iniţial, selectaţi
(Înscriere). De asemenea, puteţi să creaţi un cont Sony Entertainment Network
folosind un sistem PS4™, un sistem PS3™ sau un PC - şi puteţi să folosiţi apoi
contul de pe sistemul PS TV.
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3 Ecranul iniţial şi operaţiile de bază
Selectaţi orice aplicaţie de pe ecranul iniţial pentru a deschide ecranul
LiveArea™ aferent. Selectaţi „poarta” sa pentru a lansa aplicaţia.

Ecran iniţial
Ecranul de
aplicaţii

LiveArea™
Intrare

Aplicaţie
Trecere la altă pagină

Intrare

Închidere
(Ţineţi apăsat)

Poartă

Revenire la ecranul
LiveArea™

Bara de informaţii
Puteţi verifica starea sistemului PS TV în partea de sus a ecran iniţial.
Indicatorul de notificări
Selectaţi indicatorul de
notificare pentru a vedea
noile informaţii.
Starea comunicării cu
sistemul PS TV

Aplicaţii active

Cartelă PS Vita
introdusă

Sfaturi
• Utilizaţi joystickul stânga şi butoanele L1 şi R1 sau butoanele direcţionale pentru
a naviga în meniurile sistemului.
• Puteţi rula mai multe aplicaţii simultan şi puteţi avea maximum 10 pagini pe
ecranul iniţial.

6

Operaţii de bază cu butoanele
• Butonul

(PS)

Porniţi sistemul PS TV, reveniţi pe ecranul LiveArea™ dintr-un ecran al aplicaţiei
sau afişaţi o listă a ecranelor LiveArea™ (ecranul de index).
• Butonul

(PS) (ţineţi apăsat)

Opriţi sistemul PS TV sau reglaţi setările controlerului. Opţiunile disponibile pot să
difere.
• Butoanele direcţionale/joystickul stânga
Selectaţi elementul.
• Butonul
Confirmaţi elementul selectat.

Utilizarea controlerului fără fir DUALSHOCK®4

Dacă manualul jocului sau vreo instrucţiune de pe ecran se referă la un buton
SELECT sau la un buton START, pur şi simplu utilizaţi butonul SHARE (partajare),
respectiv OPTIONS (opţiuni).
• Butonul SHARE (partajare)
Acesta înlocuieşte butonul SELECT la unele jocuri.
• Butonul OPTIONS (opţiuni)
Acesta înlocuieşte butonul START la unele jocuri.
Sfat
Mufa difuzorului şi mufa pentru căşti stereo de pe controler nu funcţionează cu
sistemul PS TV.
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4 Cum se joacă jocuri
Puteţi fie să descărcaţi jocuri compatibile PlayStation®Vita
direct de pe
(PS Store), fie să le preluaţi pe cartela
PlayStation®Vita de la orice comerciant de încredere.
Pentru informaţii privind jocurile compatibile cu sistemul PS TV,
vizitaţi eu.playstation.com.

Inserarea unei cartele PS Vita
O cartelă PS Vita conţine software în format PlayStation®Vita. Deschideţi
capacul slotului pentru cartela PS Vita şi inseraţi cartela PS Vita în sistemul
PS TV - pictograma jocului va apărea pe ecranul iniţial.
Capac slot cartelă
PS Vita

Cartelă PS Vita

Indicator de acces
cartelă PS Vita

Pornirea unui joc
Pe ecranul iniţial, selectaţi pictograma jocului pentru a deschide ecranul
LiveArea™. Selectaţi „poarta” pentru a începe jocul.

Ecranul LiveArea™

Poartă
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Sfat
Dacă jocul nu porneşte, încercaţi să actualizaţi software-ul, selectând
(Refresh
LiveArea™ Screen) (Împrospătare ecran LiveArea™) de pe ecranul LiveArea™. Selectaţi
(Update) (Actualizare) când este afişat, după ce aţi selectat
(Refresh LiveArea™
Screen™) (Împrospătare ecran LiveArea) şi apoi puteţi actualiza software-ul.

Întreruperea sau părăsirea unui joc
Apăsaţi butonul
(PS) de pe controler pentru a reveni la ecranul LiveArea™.
pentru a închide ecranul LiveArea™ şi a părăsi jocul.
Ţineţi apăsat butonul

Utilizarea indicatorului tactil de pe ecran în timpul
unui joc PS Vita
Indicatorul tactil permite utilizarea unui controler pentru a efectua
operaţii tactile, la fel ca pe un sistem PS Vita, în timpul unui joc.
Indicatorul tactil nu poate fi folosit pe ecranul iniţial sau pe ecranul
LiveArea™.
Pentru a utiliza indicatorul tactil, ţineţi apăsat butonul
(PS), apoi bifaţi
opţiunea [Use Touch Pointer in Games] (Utilizare indicator tactil în jocuri).
Apoi, puteţi utiliza indicatorul tactil în orice jocuri acceptate.
Când apăsaţi butonul L3, va apărea un indicator tactil care
reprezintă ecranul tactil al sistemului PS Vita. Utilizaţi touch
padul controlerului fără fir DUALSHOCK®4 pentru a controla
acţiunea de pe ecran.
Când apăsaţi butonul R3, va apărea un indicator tactil pentru
touch padul spate.
Când apăsaţi simultan butoanele L3 şi R3, vor apărea
indicatoare tactile suprapuse pentru ecranul tactil şi touch
padul spate.
Sfat
Mutaţi indicatorul tactil folosind joystickurile stânga şi dreapta sau glisând pe touch
sau butonul touch
padul controlerului fără fir DUALSHOCK®4 şi apăsaţi butonul
padului pentru a confirma.
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4 Cum se joacă jocuri
Savurarea jocurilor pentru
sistemul PS4™ cu ajutorul
funcţiei Remote Play
Dacă aveţi un sistem PS4™, puteţi utiliza
funcţia Remote play pentru a juca jocurile
în format PS4™ pe sistemul PS TV din altă
cameră. Unele jocuri pot să nu accepte această funcţie.

Conectaţi sistemul PS TV la aceeaşi reţea ca
sistemul PS4™
Reglaţi setările sistemului PS4™
• Înregistraţi-vă pe PSNSM de pe sistemul PS4™, folosind acelaşi cont Sony
Entertainment Network de pe sistemul PS TV.
• Pe ecranul cu funcţii, selectaţi
(Settings) (Setări)
[Remote Play
Connection Settings] (Setări de conectare pentru Remote play) şi apoi faceţi
clic pe opţiunea [Enable Remote Play] (Activare Remote play).

Operarea de pe sistemul PS TV
În sistemul PS TV, selectaţi
(PS4 Link) (Legătură PS4) de pe ecranul iniţial şi
apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a-l conecta la sistemul PS4™.

Pentru detalii privind setările şi modul de funcţionare, consultaţi Ghidul
utilizatorului.
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Sfaturi
• Când folosiţi funcţia Remote play, se recomandă utilizarea unei conexiuni
prin cablu LAN la aceeaşi reţea ca sistemul PS4™ şi a unui controler fără fir
(Link PS4) (Legătură PS4).
DUALSHOCK®4 pentru
• Funcţia Remote play poate să nu fie disponibilă în timp ce sistemul PS4™ este
folosit pentru unele operaţii. De asemenea, unele tipuri de conţinut nu pot fi
redate în timp ce se foloseşte funcţia Remote play. Pentru mai multe detalii,
consultaţi Ghidul utilizatorului PS TV.
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5 Punerea sistemului PS TV în modul de repaus
Când se află în „modul de repaus”, sistemul PS TV permite continuarea
comodă a redării oricărei aplicaţii lăsate deschise.

Punerea sistemului în modul de repaus
Puteţi decupla alimentarea sistemului PS TV, întrerupând astfel jocul. Selectaţi
(Power) (Alimentare) pe ecranul iniţial sau ţineţi apăsat butonul
(PS) de pe
controler, apoi selectaţi [Standby]. Sistemul PS TV va intra în modul de repaus, iar
indicatorul de alimentare din partea din faţă a sistemului PS TV se va stinge.
Sfaturi
• De asemenea, puteţi pune sistemul PS TV în modul de repaus apăsând butonul
(alimentare) din partea din spate a sistemului PS TV.
• În modul de repaus, apăsaţi butonul
(PS) de pe controler sau butonul
(alimentare) din partea din spate a sistemului PS TV. Apoi, sistemul PS TV
va porni, iar indicatorul de alimentare din partea din faţă a sistemului PS TV
se va aprinde.

Oprirea sistemului
Întotdeauna opriţi complet alimentarea înainte de a introduce sau scoate o cartelă
(Power) (Alimentare)
de memorie sau a decupla cablul de alimentare. Selectaţi
(PS) de pe controler, apoi selectaţi
pe ecranul iniţial sau ţineţi apăsat butonul
[Power Off] (Oprire alimentare). Acum, indicatorul de alimentare al sistemului PS TV
se va stinge.
Sfaturi
• De asemenea, puteţi opri sistemul PS TV apăsând butonul
(alimentare) din
partea din spate a sistemului PS TV.
• Dacă opriţi alimentarea, sistemul nu va porni din nou atunci când apăsaţi butonul
(PS) de pe controler. Pentru a porni, apăsaţi butonul
(alimentare) din partea
(PS) de pe controler.
din spate a sistemului PS TV, apoi apăsaţi butonul
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Ghid de siguranţă
Ghidul de siguranţă conţine informaţii referitoare la utilizarea în condiţii de
siguranţă a sistemului PS TV şi despre specificaţii. Nu uitaţi să-l citiţi înainte de
a utiliza sistemul.

Ghidul utilizatorului
Ghidul utilizatorului conţine mai multe informaţii privind capacităţile sistemului
PS TV – pur şi simplu, selectaţi
(User’s Guide) (Ghidul utilizatorului) din
(Settings) (Setări) de pe ecranul LiveArea™ pentru a-l accesa.
De asemenea, puteţi să vizualizaţi Ghidul utilizatorului accesând
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/ – trebuie să aveţi o conexiune la
internet pentru a vizualiza Ghidul utilizatorului.

Obţinerea de asistenţă
Aveţi nevoie de mai multe informaţii despre sistemul PS TV? Nu puteţi găsi
răspunsul la întrebarea dvs.? Vizitaţi secţiunea Obţinere asistenţă de pe
eu.playstation.com/pstv/support/ pentru a afla mai multe.

„ ”, „PlayStation”, „DUALSHOCK” şi „
” sunt mărci comerciale înregistrate
ale Sony Computer Entertainment Inc. „PS4”, „PS3”, „PSN” şi „LIVEAREA” sunt mărci
comerciale ale aceleiaşi companii.
„SONY” şi „ ” sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
„Sony Entertainment Network” este marcă comercială a aceleiaşi companii.
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.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare.
Informaţiile privind funcţionalitatea sistemului şi imaginile publicate în acest
document pot să difere de cele pentru sistemul dvs. PS TV, în funcţie de versiunea în
uz a programului sistemului folosită de sistem. De asemenea, ilustraţiile şi imaginile
ecranelor pot să difere de cele ale produsului real.
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