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Pripojte ovládač k systému PlayStation®TV
Svoj bezdrôtový ovládač DUALSHOCK®3 alebo DUALSHOCK®4 môžete používať so 
svojím systémom PS TV – jednoducho pripojte kábel USB ovládača k portu USB.

Pohľad zozadu

Port USB

Bezdrôtový ovládač 
DUALSHOCK®3

Kábel USB
Typ mini B – A

Kábel USB
Typ microB – A

Bezdrôtový ovládač 
DUALSHOCK®4

Rady

• Bude potrebné pripojiť kábel USB na registráciu systému PS TV s vaším 
ovládačom, ako aj nabiť váš ovládač. Po dokončení registrácie a procesu nabíjania 
môžete odpojiť kábel USB a začať používať ovládač bezdrôtovo.

• Kábel USB sa predáva samostatne. Musíte použiť správny kábel USB na pripojenie 
bezdrôtového ovládača DUALSHOCK®3 (kábel USB mini B – typ A) alebo 
bezdrôtového ovládača DUALSHOCK®4 (kábel USB typu microB – A) k systému 
PS TV. Odporúčame vám použiť kábel USB pôvodne pribalený k systému 
PlayStation®3 alebo PlayStation®4.

1 Začíname!
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Používanie pamäťových kariet
Hoci je v systéme PS TV vstavaný až 1 GB internej pamäte, v závislosti od veľkosti 
ukladaného obsahu a spôsobu používania systému to nemusí byť dostačujúca 
kapacita. Preto v prípade, ak potrebujete viac priestoru na ukladanie hier a obsahu, 
môžete použiť pamäťovú kartu PlayStation®Vita (predáva sa samostatne).

Pamäťová karta PlayStation®Vita

Upozornenie

• Pamäťovú kartu vkladajte a vyberajte len v čase, keď je systém vypnutý. 
Vždy vypnite svoj systém PS TV.

• Keď je pamäťová karta vložená, údaje sa budú ukladať na ňu, a nie na internú 
pamäťovú kartu. Uložené údaje sa budú nachádzať na vloženej pamäťovej karte, 
pričom dané umiestnenie údajov nie je možné zmeniť, kým pamäťovú kartu 
nevyberiete.

• Interná pamäťová karta - vrátane údajov, ktoré ste sa na ňu rozhodli uložiť - sa 
nedá používať, kým je vložená odnímateľná pamäťová karta.



4

2 Nastavenie systému PS TV

 Vyberte náležitý kanál na TV

 Pripojte systém k TV
Po správnom pripojení všetkých káblov zapojte elektrický kábel do elektrickej 
zásuvky a systém PS TVsa zapne a biely indikátor napájania sa rozsvieti.

Pohľad zozadu

K smerovaču

Port výstupu HDMI
Port LAN

Port DC IN 5 V

Kábel HDMI®
Kábel LAN
(predáva sa samostatne)

Adaptér AC
Elektrický sieťový kábel

Do elektrickej zásuvky

Ak využívate pripojenie Wi-Fi, nebudete 
potrebovať kábel LAN.Port vstupu 

HDMI

Tlačidlo napájania
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Po pripojení sa systém PS TV zapne a indikátor napájania sa rozsvieti.

Pohľad spredu

Indikátor napájania

 Stlačte tlačidlo  (PS) na svojom ovládači
Ovládač sa následne zaregistruje do systému PS TV.

Rada

Kým začnete hrať, budete potrebné zaregistrovať váš ovládač do systému PS TV.

 Postupujte podľa pokynov na obrazovke
Vyberte dátum a čas a vytvorte účet Sony Entertainment Network.  
Po dokončení úvodnej konfigurácie, sa zobrazí domovská obrazovka.

Rada

Po dokončení úvodnej konfigurácie si vytvorte účet Sony Entertainment 
Network . Na domovskej obrazovke vyberte  (Settings) (Nastavenia)  [PSNSM] 

 [Sign Up] (Registrácia). Účet Sony Entertainment Network môžete vytvoriť 
aj na systéme PS4™, systéme PS3™ alebo PC - a potom použite svoj účet na 
systéme PS TV.
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3 Domovská obrazovka a základná obsluha

Vyberte ľubovoľnú aplikáciu na domovskej obrazovke, aby sa zobrazila 
obrazovka LiveArea™. Vyberte „gate” pre spustenie aplikácie.

Aplikácia

Domovská obrazovka

GateZavrieť
(Podržať)

LiveArea™
Obrazovka 
aplikácií

Návrat na obrazovku 
LiveArea™

Presunúť na inú stránku

Zadať Zadať

Panel s informáciami
V hornej časti domovskej obrazovky môžete sledovať stav systému PS TV.

Stav komunikácie 
systému PS TV

Aktívne aplikácie Vložená karta 
PS Vita

Indikátor oznámení
Ak chcete zobraziť nové 
informácie, vyberte indikátor 
oznámení.

Rady

• Pomocou ľavej páčky, tlačidiel L1 a R1 alebo smerových tlačidiel navigujte 
v ponukách systému.

• Môžete spustiť niekoľko aplikácií súčasne a na domovskej obrazovke mať 
maximálne 10 strán.
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Základné funkcie tlačidiel
• Tlačidlo  (PS)

Slúži na zapnutie systému PS TV, návrat na obrazovku LiveArea™ z aplikácie alebo 
zobrazenie zoznamu obrazoviek LiveArea™(indexová obrazovka).

• Tlačidlo  (PS) (stlačenie a podržanie)

Slúži na vypnutie systému PS TV alebo konfiguráciu nastavení ovládača. 
Dostupné tlačidlá sa môžu líšiť.

• Smerové tlačidlá/ľavá páčka
Výber položky.

• Tlačidlo 
Potvrdenie zvolenej položky.

Používanie bezdrôtového ovládača DUALSHOCK®4
Ak sa príručka k vašej hre alebo pokyny na obrazovke odvolávajú na tlačidlo SELECT 
(Vybrať) alebo tlačidlo START (Spustiť), stačí použiť tlačidlo SHARE (Zdieľať) alebo 
tlačidlo OPTIONS (Možnosti).

• Tlačidlo SHARE (Zdieľať)
V niektorých hrách nahrádza tlačidlo SELECT (Vybrať).

• Tlačidlo SHARE (Zdieľať)
V niektorých hrách nahrádza tlačidlo SELECT (Vybrať).

Rada

Reproduktor a stereo slúchadlá s mikrofónom na vašom ovládači nefungujú s vaším 
systémom PS TV.
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4 Hranie hier

Kompatibilné hry pre PlayStation®Vita môžete buď prevziať 
priamo z  (PS Store), alebo ich získať na kartu 
PlayStation®Vita od všetkých dobrých predajcov. Informácie 
o hrách kompatibilných so systémom PS TV nájdete na 
adrese eu.playstation.com.

 Vloženie karty PS Vita
Karta PS Vita obsahuje softvér s formátom pre systém PlayStation®Vita. Otvorte 
kryt slotu na kartu PS Vita a zasuňte kartu PS Vita do systému PS TV - na 
domovskej obrazovke sa následne zobrazí ikona hry.

Kryt zásuvky pre 
kartu PS Vita

Indikátor prístupu 
karty PS Vita

Karta PS Vita

 Spustenie hry
Na domovskej obrazovke, vyberte ikonu hry pre zobrazenie obrazovky 
LiveArea™. Hru spustite zvolením „gate“.

Gate

Obrazovka LiveArea™
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Rada

Ak sa hra nespustí, skúste aktualizovať softvér zvolením položky  (Refresh LiveArea™ 
Screen) (Obnoviť obrazovku LiveArea™) na obrazovke LiveArea™. Vyberte položku 

 (Update) (Aktualizovať), keď sa zobrazí po zvolení položky  (Refresh LiveArea™ 
Screen) (Obnoviť obrazovku LiveArea™) a následne môžete aktualizovať softvér.

 Pozastavenie alebo ukončenie hry
Stlačením tlačidla  (PS) na ovládači sa vráťte na obrazovku LiveArea™. 
Stlačením a podržaním tlačidla  zavrite obrazovku LiveArea™ a ukončite hru.

Používanie dotykového ukazovateľa na obrazovke 
pri hraní hry PS Vita
Dotykový ukazovateľ vám umožňuje pomocou ovládača vykonávať 
dotykové operácie ako na systéme PS Vita pri hraní hry. Dotykový 
ukazovateľ sa nedá používať na domovskej obrazovke ani na obrazovke 
LiveArea™.

Ak chcete používať dotykový ukazovateľ, stlačte a podržte tlačidlo 
 (PS) a potom označte položku [Use Touch Pointer in Games] (Používať 

dotykový ukazovateľ v hrách). Následne môžete dotykový ukazovateľ 
používať vo všetkých podporovaných hrách.

Keď stlačíte tlačidlo L3, zobrazí sa dotykový ukazovateľ 
reprezentujúci dotykovú obrazovku systému PS Vita. Na 
ovládanie činností na obrazovke použite dotykovú klávesnicu 
na bezdrôtovom ovládači DUALSHOCK®4.

Keď stlačíte tlačidlo R3, zobrazí sa dotykový ukazovateľ pre 
zadnú dotykovú plochu.

Keď stlačítetlačidlá L3 a R3 súčasne, zobrazí sa prekrytie 
dotykových ukazovateľov pre dotykovú obrazovku a zadnú 
dotykovú plochu.

Rada

Posúvajte dotykový ukazovateľ pomocou ľavej a pravej páčky alebo skĺznutím sa 
prstom po dotykovej klávesnici bezdrôtového ovládača DUALSHOCK®4 a stlačením 
tlačidla  alebo tlačidla dotykovej klávesnice na potvrdenie.
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Vychutnajte si hry pre systém  
PS4™ s funkciou Remote Play 
(Dialkové pripojenie)
Ak vlastníte systém PS4™, pomocou funkcie 
Remote Play (Dialkové pripojenie) môžete hrať hry vo formáte pre PS4™ 
na systéme PS TV v inej miestnosti. Niektoré hry nemusia podporovať 
túto funkciu.

 Systém PS TV pripojte k rovnakej sieti ako 
systém PS4™

 Nakonfigurujte nastavenia systému PS4™
• Prihláste sa do PSNSM na systéme PS4™ pomocou účtu Sony Entertainment 

Network na svojom systéme PS TV.
• Na obrazovke funkcií vyberte položky  (Settings) (Nastavenia)  

[Remote Play Connection Settings] (Nastavenia pripojenia k funkcii Dialkové 
pripojenie) a označte políčko [Enable Remote Play] (Povoliť funkciu Dialkové 
pripojenie).

 Obsluhujte zo svojho systému PS TV
Na systéme PS TV, vyberte  (PS4 Link) na domovskej obrazovke a potom ho 
podľa pokynov na obrazovke pripojte k systému PS4™.

Podrobnosti k nastavenia a obsluhe nájdete v používateľskej príručke.

4 Hranie hier
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Rady

• Pri používaní funkcie Remote Play (Dialkové pripojenie) vám odporúčame 
používať káblové pripojenie pomocou kábla LAN v rámci rovnakej siete, ku ktorej 
je pripojený systém PS4™ a použiť bezdrôtový ovládač DUALSHOCK®4 pre  (PS4 
Link).

• Funkcia Remote Play (Dialkové pripojenie) nemusí byť dostupná, keď sa systém 
PS4™ používa na iné účely. Taktiež, pokiaľ sa používa funkcia Remote Play 
(Dialkové pripojenie), niektoré druhy obsahu sa nemusia dať prehrať. Podrobnosti 
nájdete v používateľskej príručke pre PS TV.
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5 Uvedenie systému PS TV do režimu pokoja

Keď je systém PS TV v režime pokoja, umožňuje vám pohodlne obnoviť 
prehrávanie akýchkoľvek aplikácií, ktoré ponecháte otvorené.

Uvedenie systému do režimu pokoja
Môžete vypnúť systém PS TV s pozastavení hry. Vyberte položku  (Power) 
(Napájanie) na domovskej obrazovke alebo stlačte a podržte tlačidlo  (PS) na 
ovládači a potom vyberte položku [Standby] (Pohotovostný režim). Systém PS TV 
sa uvedie do režimu pokoja a indikátor napájania na prednej strane systému PS TV 
sa vypne.

Rady

• Systém PS TV môžete do režimu pokoja uviesť aj stlačením tlačidla  (napájanie) 
na zadnej strane systému PS TV.

• V režime pokoja stlačte tlačidlo  (PS) na ovládači alebo tlačidlo  (napájanie) 
na zadnej strane systému PS TV. Systém PS TV sa následne zapne a indikátor 
napájania na prednej strane systému PS TV sa rozsvieti.

Vypnutie systému
Pred vložením alebo vybratím pamäťovej karty alebo odpojením elektrického  
kábla vždy úplne vypnite napájanie. Vyberte položku  (Power) (Napájanie) na 
domovskej obrazovke alebo stlačte a podržte tlačidlo  (PS) na ovládači a potom 
vyberte položku [Power Off] (Vypnúť napájanie). Indikátor napájania systému PS TV 
následne zhasne.

Rady

• Systém PS TV môžete vypnúť aj stlačením tlačidla  (napájanie) na zadnej strane 
systému PS TV.

• Ak vypnete napájanie, systém sa znovu nezapne po stlačení tlačidla  (PS) na 
ovládači. Ak ho chcete zapnúť, stlačte tlačidlo  (napájanie) na zadnej strane 
systému PS TV a potom stlačte tlačidlo  (PS) na ovládači.
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Bezpečnostná príručka
Bezpečnostná príručka obsahuje informácie o bezpečnom používaní vášho 
systému PS TV a informácie o technických parametroch. Kým začnete systém 
používať, prečítajte si ich.

Používateľská príručka
Používateľská príručka obsahuje bližšie informácie o možnostiach systému 
PS TV – na prístup k nej stačí vybrať položky  (User’s Guide) (Používateľská 
príručka) na obrazovke LiveArea™  (Settings) (Nastavenia).
Používateľskú príručku nájdete aj na adrese  
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/ – ak chcete zobraziť používateľskú 
príručku, budete k tomu potrebovať internetové pripojenie.

Získanie pomoci
Potrebujete viac informácií o systéme PS TV? Nedarí sa vám nájsť odpoveď 
na svoju otázku? Potom navštívte sekciu Získanie pomoci na adrese 
eu.playstation.com/pstv/support/, kde nájdete bližšie informácie.

„ “, „PlayStation“, „DUALSHOCK“ a „ “ sú registrované ochranné známky 
spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc. „PS4“, „PS3“, „PSN“ a „LIVEAREA“ sú 
obchodné známky rovnakej spoločnosti.

„SONY“ a „ “ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.  

„Sony Entertainment Network“ je ochranná známka rovnakej spoločnosti.

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.

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Informácie o funkciách systému a obrázky zverejnené v tomto dokumente sa môžu 
líšiť od tých, ktoré sa vzťahujú na váš konkrétny systém PS TV, a to v závislosti od 
používanej verzie systémového softvéru. Taktiež, ilustrácie a snímky obrazoviek sa 
môžu líšiť od skutočného produktu.
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