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AVERTISMENTE

Pentru a evita electrocutarea, nu deschideţi 
carcasa. Pentru service, apelaţi numai la 
personal calificat.

Acest echipament a fost testat şi găsit în conformitate cu 
limitele stabilite în Directiva R&TTE, cu ajutorul unui cablu de 
conectare mai scurt de 3 metri. Nu folosiţi cabluri mai lungi de 
3 metri.

Acest produs este fabricat de sau pentru Sony Computer 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 
Japonia.
Importat în Europa şi distribuit de Sony Computer 
Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP, Marea Britanie.
Reprezentantul autorizat pentru emiterea şi susţinerea 
Declaraţiilor de conformitate este Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.

Declaraţie privind conformitatea cu Directiva R&TTE

Sony Computer Entertainment Inc. declară prin prezenta că 
acest produs este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu 
alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Pentru 
detalii, vă rugăm să accesaţi următoarea adresă URL:  
http://www.compliance.sony.de

Informaţii pe baza cerinţelor de proiectare ecologică 
ale Regulamentului (CE) nr. 801/2013

Accesaţi următoarea adresă URL:  
eu.playstation.com/Energyefficiency
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Atacuri induse de prezenţa luminii 
(epilepsie fotosenzitivă)

Dacă aveţi epilepsie sau aţi avut convulsii, consultaţi-vă 
medicul înainte de a juca. Anumite persoane pot experimenta 
lăcrimarea ochilor, vedere alterată, migrenă, spasme 
musculare, convulsii, amnezie, pierderea cunoştinţei sau 
dezorientare când sunt expuse la luminile clipitoare sau de alt 
tip, specifice ecranului televizorului, sau în timp ce se distrează 
cu jocuri video. Dacă prezentaţi oricare dintre simptomele de 
mai sus în timpul jocului, întrerupeţi imediat şi consultaţi-vă 
medicul.

Întrerupeţi jocul imediat ce aveţi următoarele 
simptome
Întrerupeţi imediat utilizarea sistemului dacă, pe lângă 
simptomele de mai sus, în timp ce jucaţi aveţi dureri de cap, 
ameţeală, stare de vomă, oboseală, simptome similare cu cele 
ale răului de mişcare sau simţiţi o stare neplăcută sau durere 
în orice parte a corpului, cum ar fi ochi, urechi, mâini, braţe, 
picioare. Dacă starea persistă, consultaţi un medic.

Undele radio

Undele radio pot afecta echipamentul electronic şi 
dispozitivele medicale (de exemplu, stimulatoarele cardiace), 
ceea ce poate provoca funcţionarea necorespunzătoare a 
acestora şi posibile vătămări.

 ˎ Dacă utilizaţi un stimulator cardiac sau alt dispozitiv 
medical, consultaţi medicul sau producătorul dispozitivului 
medical înainte de a utiliza caracteristica de lucru în reţea 
fără fir (Bluetooth® şi WLAN).

 ˎ Nu utilizaţi caracteristica de lucru în reţea fără fir în 
următoarele locuri:
–  Zone unde utilizarea reţelelor fără fir este interzisă, cum ar 

fi spitalele. Respectaţi reglementările instituţiilor medicale 
atunci când utilizaţi sistemul în spaţiile acestora.

–  Zone din apropierea alarmelor de incendiu, a uşilor 
automate şi a altor tipuri de echipamente automate.

Programul sistemului

Utilizarea acestui sistem PS TV reprezintă acceptarea acordului 
de licenţă al Sony Computer Entertainment Inc. pentru 
programul sistemului. Pentru detalii suplimentare, accesaţi 
http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

Utilizarea în scopuri comerciale sau închirierea acestui 
produs este interzisă.
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Precauţii

Înainte de a utiliza acest produs, citiţi cu atenţie prezentul 
manual şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară. Părinţii şi 
tutorii copiilor trebuie să citească acest manual şi să asigure 
respectarea tuturor măsurilor de siguranţă de către copil.

Siguranţă

Acest produs a fost realizat cu aplicarea celor mai înalte 
standarde de siguranţă. Cu toate acestea, orice dispozitiv 
electric folosit necorespunzător poate provoca incendii, 
electrocutare sau rănirea persoanelor. Pentru a asigura o 
funcţionare fără accidente, respectaţi următoarele 
recomandări:

 ˎ Respectaţi toate avertismentele, măsurile de precauţie şi 
instrucţiunile.

 ˎ Verificaţi regulat adaptorul c.a., cablul de alimentare cu c.a. 
şi cablul HDMI®.

 ˎ Dacă sistemul PS TV este deteriorat, nu îl utilizaţi. 
Deconectaţi cablul de alimentare c.a. de la priza electrică şi 
deconectaţi imediat toate celelalte cabluri.

 ˎ Întrerupeţi imediat utilizarea, scoateţi cablul de alimentare 
c.a. din priza electrică şi deconectaţi toate celelalte cabluri, 
dacă dispozitivul funcţionează anormal, produce sunete sau 
emite mirosuri neobişnuite sau acesta sau adaptorul c.a. se 
încălzeşte atât de tare încât nu mai poate fi atins cu mâna.

 ˎ Contactaţi linia de asistenţă a serviciului pentru clienţi 
PlayStation®, al cărei număr poate fi găsit în informaţiile 
privind garanţia produsului.

Utilizarea şi manipularea

 ˎ Utilizaţi-l într-o zonă bine luminată şi staţi la o distanţă 
sigură de ecranul TV.

 ˎ Evitaţi utilizarea prelungită a sistemului PS TV. Pentru a evita 
suprasolicitarea ochilor, faceţi o pauză de aproximativ 15 
minute după fiecare oră de joc.

 ˎ Evitaţi să vă jucaţi când sunteţi obosit sau aveţi nevoie de 
somn.

 ˎ Nu mai utilizaţi sistemul PSP™ de îndată ce începeţi să vă 
simţiţi obosit sau dacă aveţi o senzaţie neplăcută sau 
durere în mâini sau braţe în timp ce acţionaţi controlerul 
fără fir. Dacă starea persistă, consultaţi un medic.

 ˎ Dacă aveţi una dintre următoarele probleme de sănătate, 
întrerupeţi imediat utilizarea sistemului. Dacă starea 
persistă, consultaţi un medic.
–  Ameţeală, vomă, oboseală mare sau simptome 

asemănătoare cu cele provocate de răul de maşină sau de 
avion.

–  Disconfort sau dureri în orice parte a corpului, de exemplu, 
ochi, urechi, mâini sau braţe.

 ˎ Nu lăsaţi sistemul şi nici accesoriile la îndemâna copiilor 
mici. Copiii mici pot înghiţi cardurile media sau se pot 
înfăşura în cabluri/cureluşe, lucru ce îi poate vătăma sau 
poate provoca un accident sau o funcţionare defectuoasă. 
Cardurile media pot prezenta un pericol de sufocare.

 ˎ Cablul de alimentare c.a. trebuie să fie scos din priză înainte 
de conectarea cablului HDMI.

 ˎ Nu folosiţi sistemul sau accesoriile lângă apă.

 ˎ Utilizaţi exclusiv ataşamente/accesorii recomandate de 
producător.

 ˎ Nu expuneţi sistemul sau accesoriile la praf, fum sau abur. 
Nu lăsaţi să intre lichid sau particule mici în sistem sau în 
accesorii.
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 ˎ Nu aruncaţi, nu scăpaţi pe jos şi nu călcaţi pe sistem sau pe 
accesorii şi nu supuneţi dispozitivele la un impact fizic 
puternic.

 ˎ Nu atingeţi şi nu introduceţi obiecte străine în conectorii 
sistemului sau ai accesoriilor.

 ˎ Nu aşezaţi sistemul şi accesoriile conectate pe podea sau 
într-un loc în care cineva se poate împiedica de el şi cădea.

 ˎ În funcţie de condiţiile de utilizare, sistemul sau adaptorul 
c.a. pot atinge temperaturi de 40 °C sau mai mari. În aceste 
condiţii, nu atingeţi sistemul sau adaptorul c.a. o perioadă 
mai lungă de timp. Contactul prelungit în aceste condiţii 
poate conduce la arsuri la temperaturi scăzute*.
*  Arsurile la temperaturi scăzute sunt arsurile care survin când 

pielea se află în contact cu obiecte la temperaturi relativ scăzute 
(40 °C sau mai mult) pentru o perioadă prelungită de timp.

 ˎ Când conectaţi sistemul la un TV cu plasmă sau proiecţie*, 
nu lăsaţi o imagine fixă pe ecranul TV timp îndelungat, 
deoarece pe ecran poate rămâne o urmă permanentă a 
respectivei imagini.
* Cu excepţia ecranelor de tip LCD

 ˎ Părinţii sunt sfătuiţi să-şi monitorizeze copiii atunci când 
sunt nline pentru a asigura utilizarea în siguranţă şi 
responsabilă a Internetului. Pentru detalii suplimentare, 
accesaţi http://www.ps-playsafeonline.com.

Condiţii de păstrare

 ˎ Nu expuneţi sistemul sau accesoriile la temperaturi ridicate, 
umiditate mare sau la acţiunea directă a razelor solare.

 ˎ Nu încălziţi sistemul cu echipamente de bucătărie sau de 
încălzire, precum un uscător. Există pericolul de incendiu, 
vătămare corporală sau defectare.

 ˎ Nu puneţi sistemul sau accesoriile pe suprafeţe instabile, 
înclinate sau supuse vibraţiilor.

Note privind siguranţa la utilizarea controlerelor

 ˎ Nu manipulaţi baterii litiu-ion deteriorate sau care prezintă 
scurgeri. Dacă se scurge lichidul din interiorul bateriei, opriţi 
imediat utilizarea produsului şi contactaţi asistenţa tehnică 
pentru ajutor. Dacă lichidul ajunge pe haine, pe piele sau în 
ochi, clătiţi imediat zona afectată cu apă curată şi consultaţi 
medicul. Lichidul de baterie poate provoca orbire.

 ˎ Nu folosiţi funcţia de vibraţii dacă suferiţi de orice afecţiune 
sau vătămare a oaselor, încheieturilor sau muşchilor 
mâinilor şi braţelor. Dacă suferiţi de vreo afecţiune sau dacă 
aveţi vreo leziune, nu utilizaţi controlerul fără fir pentru a 
juca jocuri care includ funcţia de vibraţii decât după ce o 
dezactivaţi.

 ˎ Reţineţi că unele jocuri activează în mod implicit funcţia de 
vibraţii. Pentru a o dezactiva, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul 

 (PS) de pe controler. Deselectaţi opţiunea [Enable 
Vibration] (Activare vibraţii) de pe ecranul afişat.

 ˎ Nu priviţi spre bara luminoasă de pe controlerul fără fir 
DUALSHOCK®4 cât timp luminează intermitent. Dacă simţiţi 
orice durere sau disconfort cauzat de stimularea luminoasă, 
încetaţi imediat utilizarea.

Utilizarea adaptorului c.a., a cablului de alimentare cu 
c.a. şi a cablului HDMI

 ˎ Nu atingeţi ştecărul cablului de alimentare c.a. cu mâinile 
ude.

 ˎ Dacă sunt conectate la o sursă de energie electrică, nu 
atingeţi cablul de alimentare cu c.a., adaptorul c.a., cablul 
HDMI sau sistemul în timpul unei furtuni cu descărcări 
electrice.

 ˎ Nu folosiţi altă sursă de alimentare decât adaptorul c.a. 
furnizat (sau un înlocuitor aprobat).
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 ˎ Înainte de a conecta un cablu, verificaţi conectorii sistemului 
(precum portul de ieşire HDMI) şi conectorii adaptorului c.a. 
sau ai cablului HDMI pentru a vă asigura că sunt curaţi. Dacă 
este nevoie, ştergeţi conectorii cu o cârpă moale, uscată.

 ˎ Când sistemul nu este utilizat pentru o perioadă prelungită 
de timp sau când curăţaţi sistemul, deconectaţi cablul de 
alimentare şi toate celelalte cabluri.

 ˎ Nu deterioraţi adaptorul c.a. sau cablul de alimentare c.a.:
–  Nu modificaţi adaptorul c.a. sau cablul de alimentare c.a.
–  Nu înfăşuraţi cablul de alimentare cu c.a. sau cablul HDMI 

în jurul sistemului PS TV sau al adaptorului c.a..
–  Nu aşezaţi adaptorul c.a. sau cablul de alimentare c.a. lângă 

o sursă de căldură şi nu le permiteţi să devină fierbinţi.
–  Nu supuneţi cablul de alimentare c.a. la întindere.
–  Când deconectaţi cablul de alimentare c.a., ţineţi-l de 

ştecăr şi trageţi-l drept din priza electrică. Nu trageţi 
niciodată de cablu sau într-o parte.

–  Protejaţi cablul de alimentare c.a. împotriva călcării sau a 
străpungerii, în special la ştecăre, la priza electrică şi la 
punctul în care acestea ies din sistem.

–  Nu utilizaţi sistemul PS TV sau adaptorul c.a. când sunt 
acoperite de o pânză sau când se află în carcase. Este 
posibil să se acumuleze căldură şi să provoace un 
incendiu sau deteriorarea sistemului.

 ˎ Nu conectaţi cablul de alimentare cu c.a. la un transformator 
de tensiune sau la un invertor. În cazul în care conectaţi 
cablul de alimentare cu c.a. la un invertor pentru utilizare în 
maşină, se poate acumula căldură în adaptorul c.a. şi pot 
apărea arsuri sau defecţiuni.

 ˎ Utilizaţi o priză electrică uşor accesibilă, astfel încât cablul 
de alimentare c.a. să poată fi deconectat rapid în caz de 
necesitate.

 ˎ Priza va fi instalată lângă echipament şi va fi uşor accesibilă.

Nu dezasamblaţi niciodată sistemul sau accesoriile

Utilizaţi sistemul PS TV şi accesoriile conform instrucţiunilor 
din acest manual. Nu se acordă niciun fel de autorizare pentru 
analiza sau modificarea sistemului sau pentru analiza şi 
utilizarea configuraţiilor circuitelor sale. Dezasamblarea va 
anula garanţia sistemului. În plus, există un risc de incendii, 
şoc electric sau funcţionare defectuoasă.

Reţeaua

 ˎ Pentru conectarea la o reţea este necesară existenţa unei 
conexiuni Internet de bandă largă.

 ˎ Sunteţi responsabil pentru tarifele serviciilor de internet. 
Pentru detalii, consultaţi informaţiile furnizate în contractul 
dvs. de servicii sau contactaţi furnizorul de servicii de 
internet.

 ˎ Utilizaţi numai un cablu Ethernet compatibil cu reţele 
10BASE-T sau 100BASE-TX. Nu utilizaţi cablu obişnuit de 
telefon sau cabluri de alte tipuri decât cele menţionate aici. 
Utilizarea unui tip neadecvat de cablu poate cauza un flux 
mai mare de curent prin conectorul LAN decât valoarea 
necesară, ceea ce poate provoca supraîncălzirea, un 
incendiu sau o funcţionare defectuoasă.

Utilizarea punctelor de acces Wi-Fi

 ˎ Lăţimea de bandă de 2,4 GHz a undelor radio folosite de 
reţeaua fără fir la care este conectat acest produs este 
utilizată şi de alte dispozitive. Produsul a fost conceput să 
reducă la minimum efectele altor dispozitive care folosesc 
aceeaşi bandă. Cu toate acestea, uneori interferenţele de la 
alte dispozitive pot să reducă viteza conexiunii, să scurteze 
raza de acoperire a semnalului sau să ducă la întreruperea 
neaşteptată a conexiunii.



8

 ˎ Când vă conectaţi la Internet utilizând caracteristica Wi-Fi, 
sistemul detectează automat punctele de acces din 
apropiere. Un punct de acces pe care nu sunteţi autorizat să 
îl utilizaţi poate fi inclus între dispozitivele detectate. 
Conectaţi-vă numai la un punct de acces pe care sunteţi 
autorizat să îl utilizaţi sau la unul care este disponibil 
printr-un serviciu Wi-Fi comercial. Utilizatorul este 
responsabil pentru toate taxele asociate accesului Wi-Fi.

Controalele parentale

Sistemul PS TV oferă părinţilor şi tutorilor controale pentru a 
limita conţinutul pe care copiii şi tinerii îl pot accesa şi 
caracteristicile pe care le pot utiliza. Pentru detalii despre 
controlul parental, consultaţi ghidul utilizatorului.

Datele înregistrate

În următoarele cazuri, datele salvate pe o cartelă 
PlayStation®Vita sau o cartelă de memorie pot fi pierdute sau 
deteriorate.

 ˎ Scoaterea cartelei PS Vita sau oprirea sistemului PS TV în 
timp ce salvează sau încarcă date.

 ˎ Scoaterea cartelei de memorie în timp ce sistemul PS TV 
este pornit.

 ˎ Utilizarea acesteia într-o locaţie expusă la electricitate 
statică sau la interferenţe electrice.

Dacă, indiferent din ce motiv, se produce o pierdere sau o 
deteriorare a datelor sau a software-ului, de obicei nu este 
posibil să se recupereze software-ul sau datele. Este recomandat 
să faceţi regulat copii de siguranţă pentru software şi date. Sony 
Computer Entertainment Inc. şi filialele şi companiile afiliate ale 
sale nu vor fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune sau 
vătămare în cazul pierderii sau al deteriorării datelor sau a 
software-ului.

Când se produce condensarea umezelii

Dacă sistemul PS TV este adus direct dintr-un spaţiu rece 
într-unul cald, umezeala se poate condensa în interiorul 
sistemului şi este posibil să determine ca sistemul să nu 
funcţioneze corect.  
În acest caz, opriţi şi deconectaţi sistemul. Nu utilizaţi sistemul 
PS TV până când nu se evaporă umezeala (este posibil ca 
acest lucru să dureze mai multe ore). Dacă sistemul tot nu 
funcţionează corect, contactaţi linia de asistenţă a serviciului 
pentru clienţi PlayStation®, al cărei număr poate fi găsit în 
informaţiile privind garanţia produsului.

Curăţarea

Din motive de siguranţă, deconectaţi cablul de alimentare c.a. 
de la priza electrică şi deconectaţi toate celelalte cabluri 
înainte de curăţare.

Suprafeţele exterioare (capacul de plastic al 
sistemului şi cel al controlerului fără fir)
Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a preveni deteriorarea 
sau pătarea exteriorului produsului.

 ˎ Ştergeţi cu o cârpă moale şi uscată.

 ˎ Nu aplicaţi insecticid sau alte substanţe volatile.

 ˎ Nu ţineţi mult timp obiecte din cauciuc sau vinilin pe 
exteriorul sistemului.

 ˎ Nu utilizaţi solvenţi sau alte substanţe chimice. Nu curăţaţi 
cu o pânză tratată chimic.

Conectorii
Nu folosiţi conectorii sistemului sau cablul de alimentare c.a. 
dacă acestea nu sunt curate. Dacă sunt utilizate când sunt 
murdare, trecerea curentului electric poate fi împiedicată. 
Îndepărtaţi murdăria cu o cârpă uscată.
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Când sistemul nu funcţionează corect

Opriţi alimentarea, apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de cel 
puţin 7 secunde butonul  (alimentare) de pe sistem pentru a 
porni alimentarea. Conectaţi apoi un controler folosind un 
cablu USB, după care apăsaţi butonul  (PS) de pe controler. 
Este afişat ecranul modului de siguranţă. Modul de siguranţă 
este un mod de pornire pentru sistem, acesta oferind doar 
câteva funcţii de sistem pentru rezolvarea de probleme. Dacă 
sistemul tot nu poate fi oprit în mod normal, apăsaţi şi ţineţi 
apăsat timp de cel puţin 15 secunde butonul  (alimentare) 
de pe acesta. Sistemul reporneşte şi este afişat ecranul 
modului de siguranţă. După ce sistemul intră în modul de 
siguranţă, selectaţi elementele necesare şi urmaţi 
instrucţiunile de pe ecran pentru executarea operaţiilor.

 
Când vedeţi acest simbol pe oricare dintre produsele noastre 
electrice sau pe ambalaj, se indică faptul că produsul electric 
la care se face referire nu trebuie casat în Europa şi Turcia ca 
deşeu menajer obişnuit. Pentru a asigura tratarea corectă ca 
deşeu a acestora, vă rugăm să le eliminaţi apelând la un 
centru de colectare autorizat, în conformitate cu toate legile 
sau reglementările în vigoare. Deşeurile de produse electrice 
pot fi eliminate şi gratuit la comercianţi la cumpărarea unui 
produs nou de acelaşi tip. Mai mult, în ţările din Uniunea 
Europeană, comercianţii mai mari pot să accepte gratuit 
produse electronice mici pe care doriţi să le scoateţi din uz. 
Întrebaţi comerciantul local dacă acest serviciu este disponibil 
pentru produsele pe care doriţi să le scoateţi din uz. În acest 
mod, veţi contribui la conservarea resurselor naturale şi la 
îmbunătăţirea standardelor de protecţie a mediului pentru 
tratarea şi eliminarea deşeurilor electrice. 
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Specificaţii

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare 
prealabilă. În funcţie de versiunea programului în uz, este 
posibil ca sistemul să funcţioneze diferit faţă de cele descrise 
în acest manual.

Sistem PlayStation®TV

Ieşire AV Rezoluţie 720p, 1080i, 480p

Ieşirea sunetului LPCM pe 2 canale

Sloturi şi conectori 
principali

Slot cartelă PlayStation®Vita 
Slot cartelă de memorie 
Port USB (USB 2.0 tip A) 
Port de ieşire HDMI (HDMI-CEC) 
Port LAN (10BASE-T, 100BASE-TX)

Cartelă de memorie 
internă

1 GB*

Putere Adaptor c.a.: C.c. 5 V

Putere nominală maximă Aprox. 2,8 W

Dimensiuni externe
Aprox. 65,0 × 105,0 × 13,6 mm 
(lungime × înălţime × grosime)

Greutate Aprox. 110 g

Temperatură de funcţionare 5°C – 35°C

Controler(e) compatibil(e)
Controler fără fir DUALSHOCK®3 
Controler fără fir DUALSHOCK®4

Ţară de producţie China

*  Puteţi utiliza doar o parte din spaţiul de pe cartela de memorie 
internă, restul fiind folosit de fişierele sistemului. Spaţiul efectiv 
disponibil pentru utilizare va fi mai mic decât capacitatea totală a 
cartelei de memorie interne indicată în acest document.

Funcţii de reţea

Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (n = 1×1)

Bluetooth® 2,1 + EDR (A2DP, AVRCP, HSP, HID)

Adaptor c.a.

Intrare C.a. 100-240 V, 50/60 Hz

Ieşire C.c. 5 V, 2000 mA (2 A)

Dimensiuni externe
Aprox. 76 × 46 × 22 mm  
(lungime × înălţime × grosime)

Greutate Aprox. 93 g

Codul de regiune

Software-ul format PlayStation®Vita dispune de coduri de 
regiune atribuite fiecărei regiuni în care este comercializat 
sistemul. Pe acest sistem puteţi utiliza software pentru 
următoarele regiuni:
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Drepturi de autor şi mărci comerciale

„ ”, „PlayStation”, „DUALSHOCK” şi „ ” sunt mărci 
comerciale înregistrate ale Sony Computer Entertainment Inc. 
„LIVEAREA” este o marcă comercială a aceleiaşi companii.

„SONY” şi „ ” sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony 
Corporation. „Sony Entertainment Network” este marcă 
comercială a aceleiaşi companii.

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.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea respectivilor 
deţinători.



Ghidul utilizatorului
Pentru a citi Ghidul utilizatorului, selectaţi  (User’s Guide) 
(Ghidul utilizatorului) din meniul  (Settings) (Setări) din ecranul 
LiveArea™. Aveţi nevoie de o conexiune la internet pentru a citi 
Ghidul utilizatorului. 
Puteţi să citiţi Ghidul utilizatorului şi accesând următorul 
site web: 
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

Site pentru actualizare
Acest site oferă cele mai recente informaţii despre actualizările 
pentru programul sistemului, inclusiv despre modalitatea de 
actualizare a programului sistemului. Actualizând programul 
sistemului pentru sistemul PS TV, vă puteţi bucura de funcţii 
suplimentare şi de securitate îmbunătăţită. Actualizaţi 
întotdeauna la cea mai recentă versiune.  
eu.playstation.com/pstv/

Asistenţă
Accesaţi site-ul Web de asistenţă pentru informaţii suplimentare 
despre utilizarea sistemului PS TV şi pentru răspunsuri la 
întrebări tehnice. 
eu.playstation.com/pstv/support/
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