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מבט אחורי

AC IN שקע HDMI OUT יציאת HDMI יציאת קלט

HDMI™ כבל

AC כבל מתח

למקור חשמל

תוכל להעביר נתונים שמורים ממערכת PlayStation®4  הקיימת למערכת  ™PS4 החדשה. 
אם אתה מתכוון לעשות זאת, מומלץ להעביר את הנתונים במהלך תהליך ההתקנה הראשוני של 
המערכת החדשה. אם תעביר את הנתונים בשלב מאוחר יותר, יאבדו הנתונים השמורים 

במערכת החדשה. להנחיות בנוגע להעברת הנתונים ולסוגי הנתונים שתוכל להעביר, עיין 
manuals.playstation.net/gb/04.html .במדריך למשתמש

בוא נתחיל
חבר את הטלוויזיה שלך.  

חבר את כל המחברים לפני חיבור הכבל מתח AC  לשקע החשמל. 
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הפק את המרב ממערכת  ™PS4 על-ידי התחברות לאינטרנט. כך תוכל לשחק במשחקים 
מקוונים וליצור קשר עם חברים.*1

מבט אחורי

LAN יציאת

LAN כבל 
)נמכר בנפרד(

סוג החיבור:

נתב  מכשיר חיבור
לאינטרנט כגון מודם

לאינטרנט

התחבר לאינטרנט.  
מומלץ להשתמש בכבל LAN )נמכר בנפרד( לחיבור יציב יותר לרשת.

.LAN אל תחבר כבל ,)Wi-Fi( אם אתה מעדיף להשתמש בחיבור אלחוטי
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מבט קדמי

כפתור הפעלה/מחוון הפעלה

אם הטלוויזיה לא מציגה תמונה כאשר מחוון ההפעלה הופך ללבן, הפעל מחדש את המערכת. 
לחץ על כפתור  )הפעלה( למשך 7 שניות לפחות כדי לכבות את המערכת, ולאחר מכן הפעל 

אותה שוב.

.HDMI-הדלק את הטלוויזיה והגדר את הקלט ל  

  הפעל את מערכת ™PS4 על-ידי לחיצה על כפתור 
 )הפעלה(.

מחוון ההפעלה מהבהב בכחול, ולאחר מכן הופך ללבן.
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•    יהיה עליך להתאים את הבקר בעת השימוש בו בפעם הראשונה ובעת השימוש בבקר במערכת 
 ™PS4 אחרת. אם ברצונך להשתמש בשני בקרים או יותר, עליך להתאים כל בקר.

•   לאחר ההתאמה של הבקר, תוכל לנתק את כבל ה-USB ולהשתמש בבקר באופן אלחוטי.
•   ניתן להשתמש בעד ארבעה בקרים באותו הזמן. בעת הלחיצה על כפתור  )PS(, שורת 

האורות נדלקת לפי הצבע שהוקצה לך. הבקר הראשון שמתחבר הוא כחול, כאשר הבקרים 
הבאים נדלקים באדום, בירוק ובוורוד.

מבט קדמי

USB יציאת USB יציאת

USB כבל

PS כפתור

  חבר את הבקר האלחוטי DUALSHOCK®4 למערכת 
 באמצעות כבל USB, ולאחר מכן לחץ על כפתור 

.)PS( 
הבקר מותאם למערכת ומופעל.
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כדי לשנות הגדרות שדילגת עליהן בשלב מאוחר יותר, בחר  )Settings( )הגדרות( מתוך מסך 
הפונקציות.

צור חוויה אישית.  
כמעט סיימת! פעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להגדיר חיבור לאינטרנט, הגדר 
את התאריך והשעה וקבע הגדרות אחרות - לאחר מכן בחר ]Start Now[ )התחל 

כעת( ממסך ההגדרה.
לאחר הגדרת החיבור לאינטרנט, ייתכן שירד עדכון תוכנה למערכת באופן 

אוטומטי. עדכונים עתידיים ישפרו את הביצועים ויוסיפו תכונות חדשות.

האם ילד ישתמש במערכת  ™PS4 שברשותך? אם כן, הקפד לקרוא את הסעיף 
"בקרת הורים".
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בקרת הורים
מומלץ להורים/אפוטרופוסים ליצור חשבון נפרד לכל ילד שישתמש במערכת 

PS4™, עם תאריך לידה מדויק לכל אחד, כדי לעזור לנו לספק חוויה 
שמתאימה לגיל. הורים ואפוטרופוסים יכולים גם להשתמש במגוון בקרות 

הורים להתאמה לחוויית הילד, כולל מניעה או הגבלה של ביצוע קניות בחנות 
PlayStation™Store ושליטה על ההזדמנויות שלהם לשלוח הודעות ולהשתתף 

בצ'אטים, לבצע חילופי תכנים שנוצרו על ידי משתמשים - כגון תמונות וסרטונים - 
ולהשתמש בדפדפן האינטרנט המובנה.

לקבלת פרטים על הדברים שניתן להגביל ועל הגדרת הגבלות, עיין במדריך 
למשתמש.

manuals.playstation.net/gb/01.html

ניתן להגביל את השימוש במשחקים שיש להם מגבלות גיל על-ידי הגדרת הרמה 
של בקרת ההורים לפי הטבלה הבאה.

אירופה, אפריקה והודו

מתחת גיל השחקן
18 3-67-1112-1516-17ל-3

ומעלה

הגדרת בקרת הורים של 
PS4™ 123579

דירוג הגיל הגבוה ביותר 
של משחק
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גרמניה

18 ומעלה6-1112-1516-17מתחת ל-6גיל השחקן

הגדרת בקרת הורים של 
PS4™ 13579

דירוג הגיל הגבוה ביותר 
של משחק
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 Function screen 
)מסך פונקציה(

 ,PS4™  גש לתכונות של מערכת
כולל התראות, חברים והגדרות.

 Home screen 
)מסך הבית(

אזור תוכן
היכנס למשחקים שלך ולתוכן 

 נוסף.

כפתור 'למעלה'

כפתור 'למעלה'

כפתור 'למטה'

כפתור 'למטה'

Content info screen 
)מסך מידע תוכן(

 המידע העדכני על התוכן שנבחר 
מוצג. 

הסתכל מסביבך
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מבט קדמי

מבט קדמי

כפתור הוצאה

בוא נשחק
התחלת המשחק

הכנס תקליטור. בחר את המשחק מאזור התוכן כדי להתחיל לשחק. אין דיסק 
משחק? כנס ל- PlayStation™Store  עבור משחקים הניתנים להורדה. ראה 

." PlayStation™Network -הירשם ל"

חזרה למסך הבית ממשחק
.)PS(  כדי לחזור למסך הבית מבלי לסיים את המשחק, לחץ על כפתור

כדי להמשיך במשחק, בחר במשחק באזור התוכן.

סיום המשחק
לחץ ממושכות על כפתור  )PS( ולאחר מכן בחר ]Close Application[ )סגור 

יישום( בתפריט המהיר שמופיע.

הוצא את התקליטור
לחץ על כפתור  )הוצאה(.
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שורת אורות

PS4™  למערכת

USB יציאת
USB כבל

כדי לטעון את הבקר כאשר המערכת נמצאת במצב מנוחה, בחר אפשרות אחרת פרט 
ל-]Off[ )כבוי( תחת  )Settings( )הגדרות( < ]Power Saving Settings[ )הגדרות 

חיסכון בחשמל( < ]Set Features Available in Rest Mode[ )הגדר תכונות זמינות במצב 
.)USB ספק חשמל ליציאות( ]Supply Power to USB Ports[ > )מנוחה

מיקרופון

MIC מתג
)מיקרופון( 

אוזניית מונו

שקע אוזניות סטריאו  תפס

חיבור אוזניית מונו
לניהול צ'אט קולי במהלך המשחק, חבר את אוזניית מונו לשקע אוזניות הסטריאו 

של הבקר.

טעינת הבקר
כאשר מערכת  ™PS4 פועלת או במצב מנוחה, חבר את הבקר באמצעות כבל 

USB. לקבלת פרטים על מצב מנוחה, קרא את הסעיף "כיבוי".
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 PlayStation™Store  , PlayStation™Network ו-PlayStation®Plus כפופים לתנאי 
השימוש ולהגבלות המדינה והשפה. המשתמשים אחראים לעלות שירותי האינטרנט. יחולו 

עלויות עבור תוכן ו/או שירותים מסוימים. על המשתמשים להיות בגיל 7 ומעלה, ומשתמשים 
מתחת לגיל 18 חייבים הסכמת הורים. עשויות לחול מגבלות גיל נוספות. זמינות השירות אינה 
מובטחת. ייתכן כי תכונות מקוונות של משחקים מסוימים יבוטלו בהינתן הודעה מוקדמת בזמן 
 PSN חלים התנאים המלאים: תנאי השירות של .playstation.com/gameservers - סביר

.playstation.com/legal בכתובת

הורדת משחקים יצירת קשר עם חברים

צ'אט שתף את מהלך המשחק שלך

PlayStation™Network -הירשם ל
PlayStation™Network הוא שירות מקוון המאפשר לך ליהנות עוד 

יותר ממערכת  ™PS4 שברשותך. התחבר כדי להוריד משחקים מ- 
PlayStation™Store , שיתוף מהלכי המשחק שלך, וכדי לעשות שימוש במגוון 

שירותים ואופציות נוספות.

 כדי להיכנס ל-PlayStation™Network נדרש חשבון המשמש 
 לגישה אל PlayStation™Network. לקבלת פרטים על הכניסה, 

עיין במדריך למשתמש.
manuals.playstation.net/gb/03.html
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שיתוף חוויית המשחק שלך
שיתוף שלבי המשחק באופן מקוו

לחץ על כפתור SHARE )שיתוף( ובחר אחת מאפשרויות אלה לשיתוף שלבי 
המשחק באופן מקוון.

 SHARE כפתור
)שיתוף(

העלאת צילום מסך
צור צילום מסך של שלבי המשחק והעלה אותו לרשתות החברתיות שלך, או 

השתמש בסמל  )Messages( )הודעות( כדי לשלוח אותו לחברים.

העלאת קליפ וידאו
מערכת  ™PS4 מקליטה תמיד את 15 הדקות האחרונות של שלבי המשחק. 

יש לך אפשרות להעלות קליפ וידאו של שלבי המשחק המוקלטים לרשתות 
החברתיות שלך.

שידור חי של שלבי המשחק
שדר את שלבי המשחק לשירות הזרמה חיה כדי שאנשים אחרים יוכלו 

לצפות בהרפתקאות שלך.
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הצגת שלבי משחק ששותפו
 )PlayStation-שידור חי מ( )Live from PlayStation(  השתמש בסמל
להצגת שידורים, קליפי וידאו או צילומי מסך ששותפו על-ידי שחקנים אחרים.

משחק משותף
השתמש בסמל  )Share Play( )משחק משותף( כדי לשתף את מסך 

המשחק עם שחקן אחר ולשחק באותו משחק יחד.*2

לקבלת פרטים על תכונת השיתוף, עיין במדריך למשתמש.
manuals.playstation.net/gb/02.html
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כיבוי
 זהירות

נתק את כבל המתח AC משקע החשמל רק כאשר מחוון ההפעלה כבוי. אם תנתק אותו כאשר 
מחוון ההפעלה דולק או מהבהב, ייתכן שנתונים יאבדו או ייפגעו, ואתה עלול לגרום נזק  למערכת. 

הקפד לעיין בסעיף "כיבוי מוחלט של המערכת" שלהלן.

העברת המערכת למצב מנוחה
כאשר המערכת נמצאת במצב מנוחה, היא ממשיכה לפעול אבל תוך צריכת חשמל 

נמוכה. ניתן להגדיר את המערכת להוריד קבצים ולטעון את הבקר כאשר היא 
במצב מנוחה.

 Power[ הפעלה( ממסך הפונקציות, ולאחר מכן בחר( )Power(  בחר
Options[ )אפשרויות הפעלה( < ]Enter Rest Mode[ )כניסה למצב מנוחה(. 

מחוון ההפעלה מהבהב בלבן, ולאחר מכן הופך לכתום.
.)PS(  כדי לצאת ממצב מנוחה, לחץ על כפתור

כיבוי מוחלט של המערכת
בחר  )הפעלה( ממסך הפונקציות ולאחר מכן בחר ]Turn Off PS4[ )כיבוי 

PS4(. מחוון ההפעלה מהבהב בלבן, ולאחר מכן נכבה.

מחוון הפעלה
המערכת מופעלת. לבן

המערכת נמצאת במצב מנוחה. כתום

המערכת כבויה. כבוי
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מדריך למשתמש
גלה את כל הדברים שמערכת  ™PS4 מסוגלת לעשות. למד כיצד לקבוע הגדרות 
User's Guide/(  > )הגדרות( )Settings(  ולהשתמש בכל פונקציה. בחר
Helpful Info( )מדריך למשתמש/מידע שימושי( <  )User's Guide( )מדריך 

 למשתמש( מ-Function screen )מסך פונקציה(.
 באפשרותך גם לעיין במדריך למשתמש על-ידי ביקור בכתובת:

manuals.playstation.net/document/gb/ps4/ 
אתה צריך חיבור לאינטרנט כדי לעיין במדריך למשתמש.

 

מדריך בטיחות
למד כיצד להשתמש במערכת  ™PS4 בבטחה. מדריך זה גם מכיל מידע על 

מפרטים.

", "DUALSHOCK"  ו- "PlayStation Shapes Logo" הם סימנים מסחריים רשומים  " , "PlayStation" ," "
Sony Interactive Entertainment Inc. או סימנים מסחריים של

.Sony Corporation הם סימנים מסחריים או סימנים מסחרים רשומים של " "SONY" ו- "
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are 
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and 
other countries.

העיצוב והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה.
המידע על הפונקציונליות של המערכת והתמונות המפורסמות במסמך זה עשויים להיות שונים עבור המערכת שלך, 

בהתאם לגרסת תוכנת המערכת שבשימוש. כמו כן, האיורים ותמונות המסך המשמשים במדריך זה עשוי להיות שונים 
מהמוצר הממשי.

המידע המופיע במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

 .PlayStation®Plus-נדרש מנוי בתשלום ל PlayStation®4-1  למשחק אונליין מרובה משתתפים ב* 
מנוי PlayStation®Plus זמין לבעלי חשבון המשמש לגישה אל PlayStation™Network, עם גישה 

 ל-PlayStation™Store ולאינטרנט מהיר. התוכן והשירותים של PlayStation®Plus עשויים להשתנות 
בהתאם לגילו של בעל המנוי.

*Share Play    2 )משחק משותף(: הפעלה למשך 60 דקות ללא הגבלה. נדרשים מנוי PlayStation®Plus, חיבור מהיר 
 .PlayStation™Network וחשבון המשמש לגישה אל PS4™ מערכת ,)Mbps 2 לאינטרנט )מומלץ קצב העלאה של

.playstation.com/shareplay :המדינה, המשחר ומגבלות אחרות חלות

מידע נוסף
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