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Igralni plošček priključite na sistem PlayStation®TV
Brezžični igralni plošček DUALSHOCK®3 ali DUALSHOCK®4 lahko uporabljate 
s sistemom PS TV – kabel USB igralnega ploščka enostavno priključite v vrata USB.

Hrbtna stran

Vrata USB

Brezžični igralni plošček 
DUALSHOCK®3

Kabel USB
miniB – tipa A

Kabel USB
microB – tipa A

Brezžični igralni plošček 
DUALSHOCK®4

Nasveti

• Priključiti morate kabel USB, da boste sistem PS TV registrirali z igralnim ploščkom 
in lahko polnili brezžični igralni plošček. Ko sta registracija in polnjenje končana, 
lahko odstranite kabel USB in začnete brezžično uporabljati igralni plošček.

• Kabel USB je naprodaj ločeno. Uporabiti morate ustrezni kabel USB za priključitev 
brezžičnega igralnega ploščka DUALSHOCK®3 (kabel USB miniB – tipa A) ali 
brezžičnega igralnega ploščka DUALSHOCK®4 (kabel USB microB – tipa A) na 
sistem PS TV. Priporočljivo je, da uporabite kabel USB, ki je bil priložen sistemu 
PlayStation®3 ali PlayStation®4.

1 Začnimo!
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Uporaba pomnilniških kartic
Čeprav ima sistem PS TV vgrajen pomnilnik zmogljivosti 1 GB, to glede na velikost 
shranjenih vsebin in način uporabe sistema mogoče ne zadostuje. Če potrebujete 
več prostora za shranjevanje iger in vsebin, lahko uporabite pomnilniško kartico 
PlayStation®Vita (naprodaj ločeno).

Pomnilniška kartica PlayStation®Vita

Pozor

• Pomnilniško kartico vstavite ali odstranite samo, ko je sistem izklopljen. 
Vedno izklopite sistem PS TV.

• Ko je pomnilniška kartica vstavljena, bodo podatki shranjeni nanjo in ne na 
notranjo pomnilniško kartico. Shranjeni podatki bodo na vstavljeni pomnilniški 
kartici in te lokacije ni mogoče spremeniti, dokler ne odstranite vstavljene 
pomnilniške kartice.

• Notranje pomnilniške kartice – vključno s shranjenimi podatki – ne morete 
uporabljati, ko je vstavljena izmenljiva pomnilniška kartica.
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2 Nastavitev sistema PS TV

 Izberite ustrezni kanal televizorja

 Sistem povežite s televizorjem
Ko ste pravilno priključili vse kable, napajalni kabel priključite na napajanje, 
da se sistem PS TV vklopi – zasveti beli indikator napajanja.

Hrbtna stran

Na usmerjevalnik

Izhodna vrata HDMI
Vrata LAN

Priključek DC IN 5 V

Kabel HDMI®
Kabel LAN
(naprodaj ločeno)

Napajalnik AC
Napajalni kabel AC

Na napajanje z električno 
energijo

Če uporabljate povezavo Wi-Fi, 
ne potrebujete kabla LAN.Vhodna vrata 

HDMI

Gumb za vklop



5

SL

Ko je priključen, se sistem PS TV vklopi in zasveti indikator napajanja.

Pogled od spredaj

Indikator napajanja

 Pritisnite gumb  (PS) na igralnem ploščku
Igralni plošček bo registriran s sistemom PS TV.

Nasvet

Pred igranjem morate igralni plošček registrirati s sistemom PS TV.

 Sledite navodilom na zaslonu
Izberite datum in čas ter ustvarite račun Sony Entertainment Network. 
Po začetni nastavitvi se prikaže domači zaslon.

Nasvet

Po začetni nastavitvi ustvarite račun Sony Entertainment Network. Na domačem 
zaslonu izberite  (Settings) (Nastavitve)  [PSNSM]  [Sign Up] (Prijava). 
Račun Sony Entertainment Network lahko ustvarite tudi s sistemom PS4™, 
sistemom PS3™ ali računalnikom – nato pa račun uporabljate s sistemom PS TV.
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3 Domači zaslon in osnovna uporaba

Izberite katerokoli aplikacijo na domačem zaslonu, da odprete zaslon 
LiveArea™. Izberite »vrata«, da zaženete aplikacijo.

Aplikacija

Domači zaslon

VrataZapri
(pridržite)

LiveArea™ Zaslon aplikacije

Nazaj na zaslon 
LiveArea™

Pomik na drugo stran

Vnos Vnos

Vrstica z informacijami
Stanje sistema PS TV lahko preverite na vrhu domačega zaslona.

Stanje komunikacije 
sistema PS TV

Aktivne aplikacije Vstavljena kartica 
za PS Vita

Indikator obvestil
Izberite indikator obvestil, da 
si ogledate nove informacije.

Nasveti

• Za pomikanje po menijih sistema uporabite levo palico, gumba L1 in R1 ali 
smerne gumbe.

• Istočasno lahko zaženete več aplikacij, na domačem zaslonu pa odprete največ 
10 strani.
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Osnovne operacije z gumbom
• Gumb  (PS)

Vklopite sistem PS TV, se vrnite na zaslon LiveArea™ iz zaslona aplikacije ali 
odprite seznam zaslonov LiveArea™ (indeksni zaslon).

• Gumb  (PS) (pridržite)

Izklopite sistem PS TV ali prilagodite nastavitve igralnega ploščka. 
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo.

• Smerni gumbi/leva palica
Izbira elementa.

• Gumb 
Potrditev izbranega elementa.

Uporaba brezžičnega igralnega ploščka 
DUALSHOCK®4
Če se navodila v igri ali druga navodila na zaslonu nanašajo na gumb SELECT ali 
gumb START, uporabite gumb SHARE ali gumb OPTIONS.

• Gumb SHARE
Ta v nekaterih igrah nadomešča gumb SELECT.

• Gumb OPTIONS
Ta v nekaterih igrah nadomešča gumb START.

Nasvet

Zvočnik in vtič za stereo slušalke na igralnem ploščku ne delujeta s sistemom PS TV.
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4 Igranje iger

Združljive igre za PlayStation®Vita lahko prenesete neposredno  
iz trgovine  (PS Store) ali pa jih pridobite na kartici 
PlayStation®Vita pri pooblaščenih prodajalcih. Informacije o 
igrah, ki so združljive s sistemom PS TV, si oglejte na  
eu.playstation.com.

 Vstavljanje kartice PS Vita
Na kartici PS Vita je programska oprema za formatiranje sistema 
PlayStation®Vita. Odprite pokrov reže za kartico PS Vita in kartico PS Vita 
vstavite v sistem PS TV – na domačem zaslonu se pojavi ikona igre.

Pokrov reže za 
kartico PS Vita

Indikator dostopa 
do kartice PS Vita

Kartica za PS Vita

 Začetek igranja
Na domačem zaslonu izberite ikono igre in odprite zaslon LiveArea™. 
Izberite »vrata«, da zaženete igro.

Vrata

Zaslon LiveArea™
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Nasvet

Če se igra ne zažene, posodobite programsko opremo tako, da izberete  (Refresh 
LiveArea™ Screen) (Osvežitev zaslona LiveArea™) na zaslonu LiveArea™. Izberite 

 (Update) (Posodobitev), ko se prikaže po izbiri  (Refresh LiveArea™ Screen) 
(Osvežitev zaslona LiveArea™), in posodobite programsko opremo.

 Začasna prekinitev ali izhod iz igre
Pritisnite gumb  (PS) na igralnem ploščku, da se vrnete na zaslon LiveArea™.
Pridržite gumb , da zaprete zaslon LiveArea™ in zapustite igro.

Uporaba kazalnika na dotik na zaslonu pri igranju 
igre PS Vita
S kazalnikom na dotik lahko igralni plošček upravljate z dotiki kot pri 
igranju igre s sistemom PS Vita. Kazalnika na dotik ne morete uporabljati 
na domačem zaslonu ali zaslonu LiveArea™.

Če želite uporabljati kazalnik na dotik, pridržite gumb  (PS) in označite 
možnost [Use Touch Pointer in Games] (Uporaba kazalnika na dotik pri 
igrah). Kazalnik na dotik lahko uporabljate pri vseh podprtih igrah.

Ko pritisnete gumb L3, se pojavi kazalnik na dotik, ki 
predstavlja zaslon na dotik sistema PS Vita. Dogajanje na 
zaslonu upravljajte s sledilno ploščico brezžičnega igralnega 
ploščka DUALSHOCK®4.

Ko pritisnete gumb R3, se pojavi kazalnik na dotik za hrbtno 
sledilno tablico.

Ko istočasno pritisnete gumba L3 in R3, se pojavita prekrivna 
kazalnika na dotik za zaslon na dotik in hrbtno sledilno tablico.

Nasvet

Kazalnik na dotik premikajte z levo in desno palico ali s pomikanjem po sledilni 
ploščici brezžičnega igralnega ploščka DUALSHOCK®4 in pritisnite gumb  ali gumb 
sledilne ploščice, da potrdite.
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Igre za sistem PS4™ igrajte  
s funkcijo Remote Play  
(Igranje na daljavo)
Če imate sistem PS4™, lahko s funkcijo Remote 
Play (Igranje na daljavo) igrate igre PS4™ na sistemu PS TV v drugem 
prostoru. Nekatere igre morda ne podpirajo te funkcije.

 Sistem PS TV povežite v isto omrežje kot sistem PS4™

 Prilagodite nastavitve za sistem PS4™
• Prijavite se v PSNSM s sistemom PS4™ in pri tem uporabite isti račun Sony 

Entertainment Network kot pri sistemu PS TV.
• Na zaslonu s funkcijami izberite  (Settings) (Nastavitve)  [Remote Play 

Connection Settings] (Nastavitve povezave za igranje na daljavo) in označite 
možnost [Enable Remote Play] (Omogoči igranje na daljavo).

 Upravljanje s sistemom PS TV
Na sistemu PS TV izberite  (PS4 Link) (Povezava PS4) na domačem zaslonu in 
sledite navodilom na zaslonu, da povežete sistem PS4™.

Podrobnosti o nastavitvah in upravljanju si oglejte v uporabniškem priročniku.

Nasveti

• Ko uporabljate funkcijo Remote Play (Igranje na daljavo), priporočamo, da s 
kablom LAN vzpostavite žično povezavo z istim omrežjem, v katerem je sistem 
PS4™, in uporabljate brezžični igralni plošček DUALSHOCK®4 za  (PS4 Link) 
(Povezava PS4).

• Remote Play (Igranje na daljavo) mogoče ne bo voljo, ko sistem PS4™ uporabljate 
za določene postopke. Ko uporabljate Remote Play (Igranje na daljavo), ne morete 
predvajati določenih vrst vsebin. Več podrobnosti si oglejte v uporabniškem 
priročniku za sistem PS TV.

4 Igranje iger
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5 Preklop sistema PS TV v način mirovanja

Ko je sistem PS TV v »načinu mirovanja«, vam omogoča priročno 
nadaljevanje uporabe aplikacij, ki jih pustite odprte.

Preklop sistema v način mirovanja
Izklopite lahko sistem PS TV in prekinete igro. Izberite  (Power) (Vklop) na 
domačem zaslonu ali pridržite gumb  (PS) na igralnem ploščku in izberite 
[Standby] (Stanje pripravljenosti). Sistem PS TV preklopi na način mirovanja, indikator 
napajanja na sprednjem delu sistema PS TV pa ugasne.

Nasveti

• Sistem PS TV lahko v način mirovanja preklopite tudi tako, da pritisnete gumb 
 (vklop) na hrbtnem delu sistema PS TV.

• V načinu mirovanja pritisnite gumb  (PS) na igralnem ploščku ali gumb 
 (vklop) na hrbtnem delu sistema PS TV. Sistem PS TV se izklopi, indikator 

napajanja na sprednjem delu sistema PS TV pa zasveti.

Izklop sistema
Vedno povsem izklopite napajanje, preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico 
ali izključite napajalni kabel. Izberite  (Power) (Vklop) na domačem zaslonu ali 
pridržite gumb  (PS) na igralnem ploščku in izberite [Power Off] (Izklop napajanja). 
Indikator napajanja sistema PS TV ugasne.

Nasveti

• Sistem PS TV lahko izklopite tudi tako, da pritisnete gumb  (vklop) na hrbtnem 
delu sistema PS TV.

• Če izklopite napajanje, se sistem ne bo ponovno vklopil, ko pritisnete gumb  (PS) 
na igralnem ploščku. Za vklop pritisnite gumb  (vklop) na hrbtnem delu sistema 
PS TV in nato gumb  (PS) na igralnem ploščku.
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Varnostna navodila
Varnostna navodila vsebujejo informacije o tem, kako varno uporabljati sistem 
PS TV, in informacije o specifikacijah. Preberite ga pred uporabo sistema.

Uporabniški priročnik
Uporabniški priročnik vsebuje več informacij o zmogljivosti sistema PS TV 
– odprite ga tako, da izberete  (User’s Guide) (Uporabniški priročnik) na 
zaslonu  (Settings) (Nastavitve) LiveArea™.
Uporabniški priročnik lahko preberete tudi na spletni strani  
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/ – za ogled uporabniškega 
priročnika potrebujete internetno povezavo.

Pomoč
Potrebujete več informacij o sistemu PS TV? Ne najdete odgovora na 
vprašanje? Obiščite razdelek za pomoč na spletni strani  
eu.playstation.com/pstv/support/ in izvedite več

» «, »PlayStation«, »DUALSHOCK« in » « so registrirane blagovne znamke 
družbe Sony Computer Entertainment Inc. »PS4«, »PS3«, »PSN«, in »LIVEAREA« sta 
blagovni znamki iste družbe.

»SONY« in » « sta registrirani blagovni znamki družbe Sony Corporation.  

»Sony Entertainment Network« je blagovna znamka iste družbe.

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.

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Informacije o funkcionalnosti sistema in slike, ki so objavljeni v tem dokumentu, 
se lahko razlikujejo od tistih v vašem sistemu PS TV glede na uporabljeno različico 
sistemske programske opreme. Prav tako se slike in prikazni zasloni lahko razlikujejo 
od dejanskega izdelka.
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