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אזהרה

כדי להימנע משוק חשמלי, אל תפתח את המארז. 
הפנה את הטיפול לעובדים מוסמכים בלבד.

זהירות
שימוש בפקדים או בהתאמות או ביצוע הליכים 

שונים מאלו המצוינים כאן עלולים לגרום חשיפה 
מסוכנת לקרינה.

השימוש במכשירים אופטיים עם מוצר זה מגביר את 
הסיכון לעיניים.

מכשיר זה מסווג כמוצר CLASS 1 LASER תחת תקן 
 .IEC60825-1:2007, 2014

לקוח נכבד.
להלן תנאים מיוחדים והערות משרד התקשורת:

א.  אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,ולא לעשות בו כל שינוי 
טכני אחר.

ב.  נקודת הגישה תהיה מיועדת אך ורק לחיבור משתמש המצוי בחצרים 
 מתוחמים )דוגמת בית,

בית עסק,מתחם שדה תעופה,קמפוס אוניברסיטאי וכו’(.
ג.  לצורך גישה לאינטרנט נקודת הגישה תקושר מחוץ לחצרים אך ורק אל בעל 

הרישיון למתן שירות גישה אינטרנט )ISP,להלן-ספק אינטרנט(. הקישור 
לספק אינטרנט יהיה אך ורק באמצעות קו תקשורת נתונים המסופק בידי 

בעל רישיון למתן שירותי תקשורת.
ד.  קישור נקודת הגישה מחוץ לחצרים לצורך תקשורת נתונים ייעשה באמצעות 

תשתיות של בעל רישיון מתאים.
ה.  לצורך שירות לצד ג’ נדרש רישיון נוסף מאגף הנדסה ורישוי )משרד 

התקשורת(.

 מוצר זה יוצר על-ידי או מטעם
 Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku

.Japan 108-0075 , Tokyo
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התקפים הנובעים מרגישות לאור )אפילפסיה 
פוטוסנסיטיבית(

אם אתה סובל ממצב אפילפטי או שחווית התקפים, היוועץ ברופא שלך לפני 
המשחק. אנשים מסוימים עלולים לסבול מכאבים בעיניים, שינויים בראייה, 

מיגרנה, התכווצויות שרירים, עוויתות, עילפון, פגיעה בעירנות או בחוש הכיוון 
עקב חשיפה לאורות מהבהבים או מרצדים, או לגירוי אור אחר במסך הטלוויזיה 

או בעת משחק במשחקי וידיאו. אם אתה סובל מתסמין כלשהו מהנ”ל בעת 
משחק, הפסק מייד את השימוש ופנה לרופא שלך.

הפסק לשחק מייד עם הופעת התסמינים הבאים
נוסף לתסמינים הנ”ל, אם אתה סובל במהלך המשחק מכאב ראש, סחרחורת, 

בחילה, עייפות, תסמינים הדומים למחלת ים, או אם אתה חש אי-נוחות או כאב 
בחלק כלשהו של הגוף, כמו עיניים, אוזניים, ידיים, זרועות, כפות רגליים - 

הפסק את השימוש מייד. אם המצב נמשך, פנה לקבלת טיפול רפואי.

גלי רדיו
גלי רדיו עלולים להשפיע על ציוד אלקטרוני או על מכשירים רפואיים )כגון 

קוצבי לב( באופן שעלול להביא לתקלות ולפגיעות.
 אם אתה משתמש בקוצב לב או במכשיר רפואי אחר, היוועץ ברופא  ˎ

שלך או ביצרן המכשיר הרפואי לפני השימוש בתכונת החיבור האלחוטי 
לרשת ) ®Bluetooth ו-LAN אלחוטי(.

אין להשתמש בתכונת החיבור האלחוטי לרשת במקומות הבאים: ˎ
 –  אזורים בהם אסור השימוש ברשת אלחוטית, כגון בבתי חולים. יש לקיים 

את תקנות המוסד הרפואי בעת שימוש במכשיר בשטח המוסד.
 –  אזורים הקרובים לאזעקות שריפה, דלתות אוטומטיות וסוגים אחרים של

ציוד אוטומטי.

תמונות בתלת מימד
אנשים מסוימים יכולים לחוות אי נוחות )כגון: מאמץ עיניים או סחרחורת( בעת 
צפייה בסרטי תלת-מימד או בעת משחק במשחקי תלת-מימד על גבי טלוויזיות 

תלת-מימד. במידה והנכם חווים אי נוחות מסוג זה, עליכם להפסיק מיד את 
הצפייה בטלוויזיה, עד להיעלמות הרגשת אי הנוחות.

 ,PlayStation®4 בדרך כלל, אנו ממליצים להימנע משימוש ממושך במערכת
ולעשות הפסקה של 15 דקות אחת לשעת משחק. ברם, כאשר משחקים 

במשחקי וידאו תלת-מימד או צופים בסרטי וידאו תלת-מימד, הצורך בהפסקה 
עלול להשתנות מאדם לאדם – אנא הקפידו לבצע הפסקות ממושכות מספיק, 

בכדי שהרגשת אי הנוחות תפוג. במידה ותחושות אי הנוחות נמשכות, אנא 
היוועצו ברופא.

הראייה אצל ילדים צעירים )בעיקר ילדים מתחת לגיל 6( עדיין מתפתחת. יש 
להיוועץ עם רופא ילדים או עם אופטומטריסט, בטרם מאפשרים להם לצפות 

בסרטי וידאו תלת-מימד או לשחק במשחקי תלת-מימד. יש לוודא השגחת 
מבוגר, על מנת להבטיח שילדים יפעלו בהתאם להמלצות המפורטות לעיל.

תוכנת מערכת
על-ידי עדכון תוכנת המערכת של מערכת  ™PS4 , תוכל ליהנות מתכונות 
נוספות, משימושיות מרובה יותר ומאבטחה משופרת. עדכן תמיד לגרסה 

החדשה ביותר.
אם אינך יכול לעדכן באמצעות האינטרנט, באפשרותך גם להשתמש  ˎ

 בתקליטור משחק או בהתקן אחסון USB. לפרטים, בקר באתר העדכון
) עמוד 18(.

השימוש ב-מערכת  ™PS4  זו מעיד על קבלת הסכם הרישיון של  ˎ
תוכנת המערכת של Sony Interactive Entertainment Inc. עיין 

בכתובת /doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula לפרטים נוספים.

שימוש מסחרי או השכרה של מוצר זה אסורים. 
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אמצעי זהירות
לפני השימוש במוצר זה, קרא בתשומת לב את המדריך ושמור עליו לשימוש 

בעתיד. על הורים או מבוגרים האחראים על ילדים להקריא את המדריך לילדים 
ולוודא שהם נוקטים את אמצעי הזהירות.

בטיחות
מוצר זה תוכנן תוך הקפדה רבה ביותר על הבטיחות. עם זאת, כל מכשיר 

חשמלי, אם לא נעשה בו שימוש נכון, עלול לגרום לשריפה, שוק חשמלי או 
חבלה גופנית. כדי להבטיח הפעלה ללא תאונות, פעל בהתאם להנחיות הבאות:

שים לב היטב לכל האזהרות, אמצעי הזהירות וההנחיות. ˎ
 בדוק באופן סדיר אם יש נזקים לכבל מתח AC או הצטברות של אבק  ˎ

סביב התקע או השקע.
 אם המכשיר מתנהג בצורה חריגה, מפיק צלילים חריגים, ריחות או  ˎ

נעשה חם מדי למגע, נתק את כבל מתח AC מהשקע ונתק כל כבל 
אחר באופן מיידי.

חבר את המערכת והשתמש בה תוך גישה קלה לחיבור שקע-תקע. ˎ
ˎ  .PlayStation®  פנה לקו התמיכה המתאים של שירות הלקוחות של 

תוכל לאתר אותו בחוברת האחריות.

שימוש וטיפול
יש להתקין את המערכת ולהפעיל אותה במרחק מינימלי של 20 ס"מ  ˎ

מגופך.
 אין להשתמש במערכת בארון סגור או במקומות שבהם עלול להצטבר  ˎ

חום. הדבר עלול לגרום להתחממות יתר של המערכת ולהוביל לשרפה, 
לפציעה או לתקלה.

 אם הטמפרטורה הפנימית של המערכת עולה, תוצג הודעה. אחרי  ˎ
התקררות המערכת, העבר אותה למקום שבו יש אוורור נאות ולאחר 

מכן חזור והפעל אותה.
השתמש באזור מואר היטב ושמור על מרחק בטוח ממסך הטלוויזיה. ˎ

 הימנע משימוש ממושך במערכת  ™PS4. קח הפסקה של 15 דקות  ˎ
במהלך כל שעת הפעלה.

הימנע מהפעלת המערכת כשאתה עייף או כשאתה זקוק לשינה. ˎ
 הפסק מייד להשתמש במערכת אם תתחיל לחוש עייף או אם תחוש  ˎ

אי-נוחות או כאב בידיך או בזרועותיך בעת תפעול הבקר האלחוטי. אם 
המצב נמשך, היוועץ ברופא.

 אם אתה סובל מאחת הבעיות הרפואיות הבאות, הפסק מייד את  ˎ
השימוש במערכת. אם התסמינים נמשכים, היוועץ ברופא.
– סחרחורת, בחילה, עייפות או תסמינים הדומים למחלת ים

– אי-נוחות או כאב בחלק גוף כגון עיניים, אוזניים, ידיים או זרועות
הקפד שהמערכת, האביזרים, וכל הרכיבים הקטנים יהיו מחוץ להישג  ˎ

ידם של ילדים קטנים.
 שמור על המוצר מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים. ילדים קטנים  ˎ

עלולים לבלוע חלקים קטנים או עלולים לכרוך את הכבלים סביב 
עצמם, דבר העלול לגרום לפגיעה, לתאונה או לקלקול המכשיר.

ˎ .HDMI מנותק מהשקע לפני חיבור כבל AC ודא שכבל המתח
 אין לגעת במערכת, בכבלים המחוברים או באביזרים במהלך סופה  ˎ

חשמלית.
אין להשתמש במערכת או באביזרים קרוב למים. ˎ
 אין לאפשר חדירת נוזלים, חלקיקים קטנים או חפצים זרים אחרים  ˎ

לתוך המערכת או האביזרים.
אל תחשוף את המערכת לגשם או לחות. ˎ
אל תניח מיכל מלא בנוזלים מעל המערכת. ˎ
אין לגעת במחבר המערכת או באביזרים. ˎ
 אין לחשוף את המערכת או האביזרים לאבק, עשן או קיטור. כמו כן, אין  ˎ

להניח את המערכת במקום החשוף לאבק או לעשן סיגריות במידה 
חריגה. הצטברות אבק או משקעי עשן סיגריות על הרכיבים הפנימיים 

)כגון העדשה( עלולים לגרום לתקלה במערכת.
אין להניח את המערכת במצב שאינו אופקי או אנכי. כאשר מניחים את  ˎ

המערכת במצב אנכי, יש להשתמש במעמד אנכי )נמכר בנפרד( 
המיועד לדגם זה של המערכת. 
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 נהג בזהירות בעת נשיאת המערכת. בהיעדר אחיזה טובה, המערכת  ˎ
עלולה ליפול ולגרום נזק או פציעה.

 אין להזיז או לשנות את מיקום המערכת בעת שתקליטור הוכנס לתוכה.  ˎ
הרעידה עלולה לגרום לשריטת התקליטור או המערכת.

אין לכבות את המערכת בעת שמירת נתונים או טעינת נתונים ממערכת  ˎ
האחסון.

אל תנתק את כבל המתח AC מהשקע עד שמחוון ההפעלה נכבה. אם  ˎ
תנתק את כבל מתח AC כאשר מחוון ההפעלה דולק או מהבהב, 

הנתונים עלולים להיאבד או להיפגם, או שהמערכת עלולה להינזק.
אל תזיז את המערכת או תשנה את המיקום שלה כאשר מחוון ההפעלה  ˎ

דולק או מהבהב. הנתונים עלולים להיאבד או להיפגם, או שהמערכת 
עלולה להינזק.

אין לעמוד או להניח עצמים על המערכת, ואין לערום את המערכת יחד  ˎ
עם מכשירים אחרים.

 אין להניח את המערכת והאביזרים המחוברים על הרצפה או במקום  ˎ
שבו הם עלולים לגרום למישהו למעוד או ליפול.

 אין לאפשר מגע גוף במערכת או באוויר היוצא מפתחי האוורור של  ˎ
המערכת למשך זמן ארוך כאשר המערכת בשימוש. מגע ארוך בתנאים 

אלו עלול לגרום לכוויות בטמפרטורה נמוכה.
 בעת חיבור המערכת לטלוויזיית פלסמה או הקרנה*, אין להשאיר  ˎ

תמונה קבועה על מסך הטלוויזיה למשך זמן ארוך, מאחר שהדבר עלול 
 להשאיר תמונה עמומה על המסך באופן קבוע.

LCD למעט מסכים מסוג *
אנו ממליצים להורים לפקח על ילדיהם בעת עיסוק בפעולות מקוונות  ˎ

 להבטחת שימוש בטוח ואחראי באינטרנט. ראה
playstation.com/parents לקבלת פרטים נוספים.

שימוש באוזנייה או באוזניות בעוצמת קול גבוהה עלול לגרום לאובדן  ˎ
שמיעה קבוע. כוון את עוצמת הקול לרמה בטיחותית. לאורך זמן, שמע 

הולך וגובר עשוי להתחיל להישמע רגיל, אך למעשה עלול לפגוע 
בשמיעתך. אם אתה חווה צלצולים באוזניים, אי נוחות כלשהי או דיבור 

עמום, הפסק את ההאזנה ובדוק את שמיעתך. ככל שעוצמת הקול חזקה 
יותר, כך תושפע שמיעתך מוקדם יותר. כדי להגן על שמיעתך:

– הגבל את זמן השימוש באוזנייה או באוזניות בעוצמת קול גבוהה.

 – הימנע מהגברת עוצמת הקול כדי לחסום רעשים סביבתיים.
–  החלש את עוצמת הקול אם אינך יכול לשמוע אנשים מדברים בקרבתך.

אל תשתמש באוזנייה או באוזניות אם הן גורמות לך לתחושת אי נוחות  ˎ
בעור. אם האוזנייה או האוזניות גורמות לך לתחושת אי נוחות בעור, 

הפסק את השימוש באופן מיידי. אם התסמינים אינם שוככים אפילו 
לאחר הפסקת השימוש, גש לקבלת טיפול רפואי.

בעת שימוש בדיבורית או באוזניות באזור שבו האוויר יבש במיוחד,  ˎ
ייתכן כי לעתים תחוש באוזניך מכת חשמל )סטטי( קטנה וקצרה. מכה 

זו נגרמת כתוצאה מחשמל סטטי שהצטבר בגוף ולא מדובר בתקלה 
בדיבורית או באוזניות.

תנאי אחסון
אל תחשוף את סוללת המערכת או האביזרים שלה לטמפרטורה  ˎ

גבוהה, לחות גבוהה או אור שמש ישיר.
אין לחמם את המערכת על-ידי ציוד מטבח או חימום כגון מייבש. פעולה  ˎ

זו עלולה לגרום לדליקה, פציעה או קלקול 
אין להניח את המערכת או האביזרים על משטחים בלתי יציבים, מוטים  ˎ

או חשופים לרעידות.

DUALSHOCK®4 שימוש בבקר אלחוטי של
ההערות הבאות עשויות לחול גם על פקדים נוספים.

זהירות – שימוש בסוללה המובנית: ˎ
–  מוצר זה מכיל סוללת ליתיום-יון נטענת.

–  לפני השימוש במוצר זה, קרא את כל ההוראות לטיפול בסוללה וטעינתה, 
ועקוב אחריהן בקפידה.

–  הקפד על זהירות בעת הטיפול בסוללה. שימוש לא נכון עלול לגרום 
לשריפה ולכוויות.

–  לעולם אל תנסה לפתוח, למעוך, לחמם או לשרוף את הסוללה.
–  אל תשאיר את הסוללה בטעינה למשך זמן ממושך כאשר המוצר לא 

בשימוש.
–  תמיד השלך סוללות משומשות בהתאם לחוקים המקומיים או לדרישות 

המקומיות.
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 אין לטפל בסוללות ליתיום-יון דולפות או פגומות. אם נוזל הסוללה  ˎ
הפנימית דולף, הפסק את השימוש במוצר באופן מיידי ופנה לתמיכה 

הטכנית לקבלת סיוע. אם הנוזל נוגע בבגדיך, בעורך או בעיניך, שטוף 
את האזור הנגוע באופן מיידי במים נקיים והתייעץ עם רופא. נוזל 

הסוללה עלול לגרום לעיוורון.
אל תשתמש בפונקציית הרטט אם אתה סובל ממחלה או פציעה  ˎ

 בעצמות, במפרקים או בשרירי הראש או היד.
אם אתה סובל ממחלה או מפציעה, אל תשתמש בבבקר האלחוטי כדי 

להפעיל תוכנות המכילות את פונקציית הרטט אלא אם תשבית קודם 
את הפונקציה הזו.

ˎ  )Settings(  ניתן להפעיל או להשבית את פונקציית הרטט דרך
)הגדרות( במסך הפונקציות.

 בעת השימוש בפונקציית חיישן התנועה של הבקר האלחוטי, עליך  ˎ
לשים לב לנקודות הבאות. פגיעת הבקר באנשים או בחפצים עלולה 

לגרום לפציעה בשוגג או לנזק.
–  לפני שתשתמש בפונקציית חיישן התנועה, ודא כי יש לך די מקום כדי  

להסתובב.
–  אחוז בחוזקה את הבקר האלחוטי כדי למנוע אפשרות שיחליק מידיך 

ויגרום נזק או פציעה.
–   בעת שימוש בבקר האלחוטי עם כבל USB, ודא כי הכבל לא יכול לפגוע  

באדם או בחפץ כלשהם והקפד לא למשוך את הכבל ולנתקו  
ממערכת  ™PS4 בזמן שאתה משחק.

  PlayStation®2 , PlayStation®  חלק מהציוד ההיקפי של מערכת  –
ו-PlayStation®3 כגון בקר אנלוגי ) ®DUALSHOCK(, בקר  

 אנלוגי )DUALSHOCK®2( והבקר האלחוטי 
 . PS4™  אינו תואם למערכת  DUALSHOCK®3 

אל תנעץ מבט בשורת האורות בבקר כאשר היא מהבהבת. אם תחוש  ˎ
אי-נוחות או כאבים באזור כלשהו בגוף עקב הדמיית האורות, הפסק 

את השימוש מיד.
טען בסביבה שבה טווח הטמפרטורות הוא בין C° 10   ל- C° 30  .  טעינה  ˎ

המבוצעת בסביבות אחרות עלולות להיות לא יעילה באותה המידה.
לסוללה יש אורך חיים מוגבל. משך הפעילות של הסוללה יפחת באופן  ˎ

הדרגתי עם הזמן והשימוש. אורך חיי הסוללה משתנה גם בהתאם 
לשיטת האחסון, לסביבה ולגורמים נוספים.

כאשר הבקר האלחוטי אינו בשימוש לזמן ממושך, מומלץ לטעון אותו  ˎ
במלואו לפחות פעם בשנה כדי לשמור על פונקציונליות הסוללה.

פתחי אוורור
אין לחסום את פתחי האוורור. כדי לשמור על אוורור הולם, פעל על פי ההנחיות 

הבאות:
הנח את המערכת במרחק 10 ס”מ לכל הפחות ממשטח הקיר. ˎ
 אל תניח על שטיח או מחצלת בעלי סיבים ארוכים. ˎ
 אל תניח במקום צר או צפוף. ˎ
 אל תכסה בבד. ˎ
אל תאפשר הצטברות אבק על פתחי האוורור. ˎ

AC שימוש כבל מתח
 כדי להבטיח תפעול בטוח, בדוק באופן סדיר את כבל המתח AC. אם  ˎ

הוא ניזוק, הפסק את השימוש באופן מיידי ופנה לקו התמיכה המתאים 
של שירות הלקוחות של  ®PlayStation. תוכל לאתר אותו בחוברת 

האחריות.
 אין להשתמש בחוט חשמל אחר פרט כבל מתח AC המסופק. אין לבצע  ˎ

שינויים בחוט.
 אין לגעת בתקע של כבל מתח AC בידיים רטובות. ˎ
 הגן על כבל מתח AC מפני צעידה עליו או צביטתו, במיוחד בקרבת  ˎ

תקעים, מפצלים ובנקודה שבה החוט יוצא מהמערכת.
אין להניח חפצים כבדים על החוט. ˎ
אין להניח את כבל מתח AC בקרבת ציוד חימום ואין לחשוף את החוט  ˎ

לחום.
 אל תאפשר הצטברות אבק או חומרים זרים סביב שקע AC IN. לפני  ˎ

חיבור או הכנסה לשקע של כבל המתח AC, בדוק שאין אבק או 
חומרים זרים על תקע החשמל או הקצה המחבר של הכבל, בשקע או 

בשקע AC IN בחלק האחורי של המערכת. אם תקע או מחבר 
מתלכלך, נקה אותו באמצעות מטלית יבשה לפני החיבור.

נתק את כבל מתח AC מהשקע לפני ניקוי או הזזת המערכת, או  ˎ
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כשאינך מתכוון להשתמש במערכת למשך פרק זמן ממושך. בעת 
הניתוק, אחוז בכבל החשמל בתקע, ומשוך ישר החוצה מהשקע. לעולם 

אין למשוך מהכבל עצמו או למשוך החוצה בזווית.
 אין לחבר את כבל מתח AC לממיר מתח או למהפך זרם. חיבור כבל  ˎ

מתח לממיר מתח בעת נסיעה לחו”ל או למהפך זרם לשימוש במכונית 
עלול להביא להצטברות חום במערכת ועלול לגרום לכוויות או לתקלה.

אין לפרק או לשנות את המערכת או את האביזרים
השתמש במערכת  ™PS4 ובאביזרים בהתאם להוראות בתיעוד המוצר. לא 

ניתנת כל הרשאה לניתוח או שינוי במערכת, או ניתוח ושימוש בתצורות 
המעגלים שלה, אם סופקו. שינוי בלתי מורשה במערכת או באביזרים יבטל את 
  PS4™  תוקף האחריות שלך. אין רכיבים הניתנים לשימוש חוזר בתוך מערכת

)ניתן להוציא את כונן כונן קשיח אך לא ניתן לפרק או לשנות אותו(. כמו כן, 
קיימת סכנת חשיפה לקרינת לייזר וכן לשוק חשמלי.

רשת
חיבור אינטרנט בפס-רחב נדרש לשם חיבור לרשת. ˎ
 עלויות שירות האינטרנט הן באחריותך. לפרטים, עיין במידע המסופק  ˎ

בחוזה השירות שלך או פנה לספק שירותי האינטרנט.
ˎ  , 10BASE-T תואם רשתות Ethernet השתמש רק בכבל

100BASE-TX או 1000BASE-T. אין להשתמש בחוט עבור קו 
טלפון ביתי רגיל או בכבלים מסוג אחר פרט למוזכר לעיל. שימוש בסוג 
חוט או כבל לא נכון עלול להביא למעבר זרם חשמלי רב מהנדרש דרך 

יציאת LAN, אשר עלול לגרום להצטברות חום, לשריפה או לתקלה.

תכונת החיבור האלחוטי לרשת
התדר המשמש את תכונת הרשת האלחוטית של מוצר זה הוא בטווחים  ˎ

)2.4GHz )WLAN, Bluetooth®(/5GHz )WLAN. מוצר זה תוכנן 
למזער את ההשפעה על מכשירים אחרים המשתמשים באותו הטווח. 

עם זאת, ייתכן כי במקרים מסוימים ההפרעה ממכשירים אחרים עלולה 
להקטין את מהירות החיבור, לקצר את טווח האות או לגרום לניתוק 

בלתי צפוי של החיבור.
פעולה בתחום התדרים MHz 5150-5350  מוגבלת לשימוש בתוך  ˎ

מבנים בלבד.
 בעת שימוש בפונקציית הסריקה של מערכת  ™PS4 לבחירת נקודת  ˎ

גישה לרשת LAN אלחוטית, נקודות גישה אשר לא נועדו לשימוש 
ציבורי עלולות להיות מוצגות. התחבר רק לנקודת גישה אשר בה אתה 

מורשה להשתמש, או לאחת הזמינה באמצעות שירות LAN אלחוטי 
ציבורי או נקודה חמה.

התעבות לחות
אם המערכת או התקליטור מועברים ממקום קר למקום חמים, לחות עלולה 
להתעבות על העדשה בתוך המערכת או על התקליטור. כאשר הדבר קורה, 

ייתכן כי המערכת לא תפעל כראוי. במקרה כזה, הסר את התקליטור, כבה את 
המערכת ונתק אותה מהשקע. אין להחזיר את התקליטור לתוך המערכת עד 
להתאדות הלחות )הדבר עשוי לארוך מספר שעות(. אם המערכת עדיין לא 

פועלת באופן תקין, פנה לקו התמיכה המתאים של שירות הלקוחות של 
 ®PlayStation. תוכל לאתר אותו בחוברת האחריות.

ניקוי
מסיבות בטיחותיות, לפני ניקוי המערכת או אביזרים מחוברים, נתק את כבל 

מתח AC מהשקע.
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משטחים חיצוניים )כיסוי פלסטיק של המערכת 
והבקר האלחוטי(

פעל לפי ההוראות הבאות כדי למנוע בלאי או שינוי צבע של הצד החיצוני של 
המוצר.

נגב באמצעות מטלית בד רכה ויבשה. ˎ
אין להשתמש בקוטלי חרקים או בחומרים נדיפים אחרים. ˎ
אין להניח חומרי גומי או ויניל על צדו החיצוני של המוצר למשך פרק  ˎ

זמן ארוך. 
 אין להשתמש בחומרים ממיסים או בכימיקלים אחרים. אין לנגב  ˎ

באמצעות מטלית ניקוי הספוגה בחומרים כימיים.

פתחי אוורור
כאשר מצטבר אבק בפתחי האוורור של המערכת, הסר אותו באמצעות שואב 

אבק בעוצמה נמוכה.

מחברים
אין להשתמש כאשר מחברי המערכת או חוט החשמל AC אינם נקיים. אם 

נעשה בהם שימוש כשהם מלוכלכים, עלולה להיגרם הפרעה לזרם החשמל. 
הסר את הלכלוך באמצעות מטלית בד יבשה.

אוזנייה
אם אין קול, או איכות הקול מהאוזנייה גרועה, ודא ששקע האוזנייה ותקע 

האוזנייה נקיים. אם לא, נקה אותם באמצעות מטלית יבשה ורכה.

תקליטורים

הערה בדבר תאימות
על תקליטורים מסוימים עשויות לחול הגבלות אזוריות או טריטוריאליות וייתכן 

שלא יפעלו עם המערכת שלך. ראה עטיפת התקליטור לקבלת פרטים.

טיפול
טביעות אצבעות, אבק, לכלוך או שריטות על התקליטור עלולים לגרום לעיוות 

בתמונה או לפגוע באיכות הצליל. הקפד על הדברים הבאים:
כשאתה אוחז בתקליטור, אל תגע במשטח האופטי שלו. ˎ
אל תדביק נייר או סרט לתקליטורים ואל תכתוב עליהם. ˎ

אחסון
אל תחשוף תקליטורים לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה או לאור  ˎ

שמש ישיר.
 כאשר לא ייעשה שימוש בתקליטורים למשך פרק זמן ארוך, יש לאחסן  ˎ

אותם במארז שלהם. הנחת תקליטורים בערימה כאשר אינם במארז או 
אחסונם בזווית עלולים לגרום לעיוותם.

שיטת ניקוי
 נקה את התקליטורים באמצעות מטלית בד רכה תוך ˎ

 ניגוב קל מהמרכז כלפי חוץ.
אין להשתמש בחומרים ממיסים, בחומרי ניקוי  ˎ

לתקליטים, בספריי נגד חשמל סטטי או בכימיקלים 
אחרים מאחר והם עלולים לפגוע בתקליטורים.
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מעמד אנכי )נמכר בנפרד(

בטיחות
סכנת חנק - מכיל חלקים קטנים. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים  ˎ

קטנים.

שימוש וטיפול
בעת הגדרת המערכת במיקום אנכי, השתמש במעמד האנכי )נמכר  ˎ

בנפרד( בדגם זה של המערכת.
בעת חיבור המעמד למערכת, הנח את המערכת על מטלית רכה. ˎ
אל תרים את המערכת על-ידי אחיזה במעמד בלבד כאשר המעמד  ˎ

מחובר.

חיבור המעמד

1 בחר את רכיב החיבור הנכון.
שני רכיבי החיבור הכלולים עם המוצר הם למטרות סימון שונות.  רכיב 
.PS4™  החיבור המוצג כאן הוא הרכיב המתאים לשימוש עם מערכת

2  החזק את רכיב החיבור כאשר מוטי ההרכבה פונים 
כלפי מטה. לאחר מכן יישר את  ברכיב 

.PS4™  החיבור ובמערכת
הכנס את רכיב החיבור כך שהוא מונח אופקית במערכת.

רכיב חיבור
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3  חבר את המעמד.
 ישר את החור של רכיב החיבור הכולל את הסימון התלת-שכבתי עם 

החור שבמעמד.

4  השתמש במטבע או אובייקט שטוח דומה כדי 
לחזק את ברגי ההרכבה.
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מפרט
“המבנה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

בהתאם לגרסת התוכנה שבה אתה משתמש, ייתכן שהמערכת תתפקד באופן 
שונה מזה המתואר במדריך זה.

PlayStation®4 מערכת

מעבד מרכזי

מעבד מותאם אישית בעל שבב אחד
," Jaguar " דגם  AMD  x86-64  :CPU 

8 ליבות
AMD , TFLOPS 4.20  :GPU מנוע גרפי 

Radeon™  מבוסס
GDDR5 8 GBזיכרון

פנימי, 1TB*1 כונן קשיח
 כונן אופטי

)לקריאה בלבד(
BD 6× CAV 

DVD 8× CAV

לייזר

 סוג: מוליך למחצה, רציף
395-415 nm :רוחב גל  BD

 1 mW חשמל: מקסימום  
640-675 nm :רוחב גל  DVD

 1 mW חשמל: מקסימום  
765-805 nm :רוחב גל  CD*2 

 1 mW חשמל: מקסימום  

קלט/פלט*3
 SuperSpeed USB יציאת 

3 ×  )USB 3.1 Gen1( 
AUX יציאת

רשת

 10BASE-T, 100BASE-TX,(  Ethernet
)1000BASE-T 

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 
 4.0 )LE( Bluetooth®

AV יציאת
4* HDMI™ OUT יציאת 

  DIGITAL OUT )OPTICAL(  יציאת
בקר אלחוטי DUALSHOCK®4בקר

220-240דירוג אלקטרוני V  1.4-1.32 A 
z50/ 60 Hz

W 300דירוג חשמל מקסימלי
 מידות חיצוניות

)ללא חלקים בולטים(
 בערך x 55 x 295 327  מ"מ

)רוחב × גובה × עומק(
בערך 3.2 ק"גמשקל

5  ל C° 35  טמפרטורת הפעלה °C

פריטים מצורפים עיקריים

HDMI כבל 
USB כבל 

 אוזניית מונו )עם תכונת השתקה(
AC כבל מתח

*1  חלק מקיבולת כונן קשיח שמורה לשימוש עבור ניהול ותחזוקת המערכת 
ואפשרויות נוספות. כתוצאה מכך, הזמינות של כונן קשיח עשויה להשתנות.

*2 לא ניתן להפעיל תקליטורים.
*3 השמישות של כל המכשירים המחוברים אינה מובטחת.

*4  השתמש בכבל HDMI המצורף.

DUALSHOCK®4 בקר אלחוטי

V  800 mA 5דירוג קלט חשמלי

סוללת ליתיום-יון מובניתסוג סוללה

 V 3.65מטח סוללה

mAh  1,000קיבולת סוללה
5  ל C° 35  טמפרטורת הפעלה °C

בערך 210 ג'משקל
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מעמד אנכי )נמכר בנפרד(

 מידות חיצוניו ת 
)ללא חלקים בולטים( 

 בערך 295 × 116 × 9.5 מ”מ
)רוחב × גובה × עומק(

בערך 129 ג”רמשקל

תקליטורים ניתנים להפעלה

Blu-ray Disc™ )BD(1*

BD-ROM בתבנית PlayStation®42*

BD-ROM
BD-R

BD-RE3*

DVD2*

DVD-ROM
DVD+R/RW
DVD-R/RW

AVCHD

*1  בפעם הראשונה שתרצה להפעיל דיסק, תצטרך להפעיל ראשית את תכונת ניגון 
הדיסקים דרך האינטרנט.

*2  לא ניתן להפעיל מדיסק תוכנות בפורמט  ®PlayStation , תוכנות בפורמט 
. PlayStation®3  ותוכנות בפורמט  PlayStation®2 
*3 השמעת תקליטורי BD-RE גרסה 1.0 אינה נתמכת.

קודים אזוריים
בהתאם לתקליטור, ייתכן שיוקצה קוד אזורי המבוסס על אזור גיאוגרפי שבו 

התקליטור מופץ. מערכת  ™PS4  יכולה להפעיל תקליטורים המסומנים 
.PlayStation®3.בקודי האזורים הבאים

 קוד אזור תקליטור

)BD( Blu-ray תקליטור

DVDALL
 

2

PlayStation®4 בתבנית BD-ROM
 

הודעות
לא ניתן להפעיל תקליטורי DVD שלא הושלמו. ˎ
אין להשתמש בתקליטורים הבאים. אם תשתמש בהם, עלול להיגרם  ˎ

 נזק למערכת.
 – תקליטורי 8 ס"מ

 – תקליטורים שאינם עגולים, כגון תקליטורים בצורת כרטיס, כוכב או לב
– תקליטורים שרוטים או שצורתם נפגמה, או תקליטורים שתוקנו

בדיסק כפול, צד אחד כפוף לסטנדרטים של DVD והצד השני  ˎ
לסטנדרטים של שמע בלבד. לא ניתן לנגן במערכת  ™PS4  את הצד 

המוגדר לשמע בלבד.
בעת נגינת תקליטורים אשר תוכנם הועתק באופן לא חוקי, ייתכן  ˎ

שיישמעו צלילים חריגים או שהתוכן לא ינוגן כראוי.
כדי שתוכל להמשיך להפעיל דיסקי Blu-Ray המוגנים בזכויות יוצרים,  ˎ

 Advanced (  AACS ייתכן כי תצטרך לחדש את מפתח ההצפנה של
Access Content System (. מפתח ההצפנה מחודש אוטומטית 

כאשר מערכת  ™PS4  מחוברת לאינטרנט.
תקליטורים מסוימים לא ניתן להפעיל בשל שריטות, אבק, איכות  ˎ

ההקלטה, או מאפייני מכשיר ההקלטה.
במקרים נדירים, עשויים להיות שיבושים בהפעלת דיסקי Blu-Ray ו-  ˎ

DVD במערכת  ™PS4 . שיבושים אלו נגרמים לרוב כתוצאה מהבדלים 
בתהליך הייצור או הקידוד של התוכנות.
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אחריות
תודה על שרכשת מוצר זה. אנו מקווים שתיהנה להשתמש בו

המונח “מוצר” פירושו )i( מערכת  ®PlayStation, ) ii(  ציוד היקפי רשמי של 
 ®PlayStation שסופק באריזה עם מערכת  ®PlayStation, וכן )iii( כל ציוד 

היקפי רשמי של  ®PlayStation שנמכר בנפרד וכולל הצהרת אחריות 
בהוראות ההפעלה המצורפות לאריזת הציוד ההיקפי.

הערה: תוכנת המערכת שהותקנה-מראש במוצר  או שתסופק מאוחר יותר 
באמצעות עדכונים או הפצות שדרוג מוענקת ברישיון לך, ללא מכירה, ומיועדת 

לשימוש רק כחלק מהמוצר. התנאים של רישיון תוכנת מערכת זו הם כמפורט 
.playstation.com/legal בכתובת

 אחריות זו ניתנת לך, כמשתמש הראשון במוצר, על-ידי חברת
 SIEE“(  Sony Interactive Entertainment Europe Limited”( שכתובתה

 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United
Kingdom. האחריות הנה אישית בעבורך בלבד ואינה ניתנת להעברה למישהו 
אחר. אחריות זו הנה בנוסף לזכויותיך החוקיות כצרכן )על פי החוק החל( ואינה 

משפיעה עליהן באופן כלשהו.
האחריות שלנו כלפיך: חברת SIEE ערבה לכך שבמוצר זה אין פגמים בחומרים 

או בעבודה אשר עשויים לגרום לכשל במוצר במהלך שימוש רגיל בו על פי 
התנאים המוגדרים להלן, וכי תתקן או תחליף, על פי בחירת SIEE, כל רכיב של 

המוצר, ללא תשלום, אם יימצא כי יש בו תקלה הנובעת מפגם בחומרים או 
בעבודה, במהלך שנה אחת ממועד הרכישה המקורי )“תקופת האחריות”(. 
 ,SIEE ההחלפה תהיה ברכיב או מערכת חדשים או משופצים, לפי בחירת

כמובטח למשך שלושה )3( חודשים או פרק הזמן הנותר של תקופת האחריות 
המקורית, הארוך מבין השניים. אחריות זו אינה מכסה את הנתונים שלך; כל 
תוכנה או משחקי  ®PlayStation, בין אם נארזו או נכללו עם המוצר ובין אם 

לאו; כל התקן הקפי של  ®PlayStation שאינו מיוחר על-ידי SIEE או עבורה, 
.PlayStation®  או כל אביזר של

חשוב
1.  אם עליך לממש את האחריות, אנא פנה אל מרכז שירות הלקוחות באזורך 

או לכתובת הדוא«ל, כמפורט בעלון זה, לקבלת הוראות החזרה.
2.  היות וחברת SIEE הוציאה מוצר זה לשוק בישראל, אחריות זו תקפה 

בישראל בתנאי ש:

א.  הקבלה, חשבונית המכירה או הוכחת רכישה אחרת, בהן מופיעים   
תאריך הרכישה ושם המוכר, שלא שונו או טושטשו ממועד הרכישה 

המקורי, יוצגו ביחד עם המוצר בתוך תקופת האחריות; וכן
ב.  שום חותם אחריות או מספר סדרתי שמופיעים על המוצר לא ניזוקו,   

שונו, נמחקו או הוסרו; וכן
ג.  אין הוכחה לכך שנעשה ניסיון )מוצלח או אחר( לפתוח או להסיר את   

אריזת המוצר.
במסגרת אחריות זו, חברת SIEE רשאית לבחור, על-פי שיקול דעתה, לתקן   .3

או להחליף את המוצר או רכיב של המוצר תוך 21 יום מרגע קבלת המוצר 
הפגום ממך. כל המוצרים ו/או הרכיבים שיוחלפו יהיו בבעלותה של חברת 

.SIEE
4.  התיקון או ההחלפה עשויים לכלול התקנה של תוכנת המערכת העדכנית 

ביותר עבור המוצר.
מוצרים עם דיסק קשיח )HDD( חיצוני   .5

א.  בעת פנייה לקבלת שירות במסגרת אחריות זו עבור מוצרים בעלי כונן   
HDD נשלף, יש להגיע עם המוצר ביחד עם כונן ה-HDD המקורי.

ב.  תיקונים והחלפות של מוצרים אלו יהיו כרוכים באתחול מחדש של כונן   
HDD זה. 

ג.  אתה מבין ומסכים כי אתחול מחדש של כונן ה-HDD יביא לאובדן   
הנתונים, הקבצים והתוכנות השמורים בו. למניעת אובדן של תוכנות, 
נתונים או קבצים שברצונך לשמור, במידת האפשר עליך לגבות אותם 
ולמחוק אותם מכונן ה-HDD, לפני שתמסור את המוצר ביחד עם כונן 

ה-HDD לקבלת שירות במסגרת האחריות. התנתקות מ- 
PlayStation™Network  במערכת ה-  ®PlayStation שלך תעזור 

להגן על כל מידע אותו אתה מחשיב חסוי.
6.  למניעת נזק לאמצעי אחסון נתונים חיצוניים, ציוד הקפי, אביזרים או 

רכיבים לא מקוריים, אובדן שלהם או מחיקת נתונים מהם, עליך להסירם 
לפני שתשלח את המוצר לטיפול במסגרת האחריות.

7.  אחריות זו אינה מכסה נתונים, קבצים או תוכנות מאוחסנים ומסכים כי 
SIEE אינה אחראית בפניך לאובדן או לשיבוש כלשהו בנתונים, בקבצים או 

בתוכנות כתוצאה ממימושה של אחריות זו.
עליך לגבות את הדיסק הקשיח שלך באופן סדיר כדי למנוע אובדן או   .8

שיבוש של הנתונים, הקבצים או התוכנות, אם כי חלק מהתוכן אינו ניתן 
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לגיבוי ועל המשתמש להתקינו מחדש.
אינך רשאי לתבוע על פי אחריות זו כאשר המוצר ניזוק כתוצאה מ:  .9

א.  שימוש מסחרי, תאונה, הזנחה, שימוש לרעה או שימוש בלתי הולם   
)כולל, בין השאר, שימוש במוצר שלא למטרה שלשמה הוא נועד ו/או 

על-פי ההוראות לשימוש ותחזוקה נאותים, או התקנה או שימוש באופן 
שאינו תואם לתקני בטיחות או לתקנים טכניים מקומיים(;

ב.  שימוש תוך שילוב התקן הקפי או רכיב בלתי מורשים כלשהם )לרבות,   
בין היתר, התקנים לשיפור משחקים, דיסקים קשיחים, מתאמים 

וספקי כוח(;
ג.  כל התאמה או שינוי במוצר אשר בוצעו באופן שונה מהמפורט   

בהוראות בנוגע לשימוש ותחזוקה הולמים של המוצר;
ד.  תחזוקה, תיקון או ניסיון לתחזוקה או לתיקון אשר בוצעו שלא על-ידי   

;SIEE מתקן שירות מורשה מטעם
ה.  שימוש בתוכנות בלתי מורשות, פגיעת וירוס, שריפה, הצפה או   

אסונות טבע אחרים; או
ו.  הפעלת המוצר או טיפול בו שלא על-פי התנאים לשימוש אישי או   

ביתי, או שימוש בו בתנאים שאינם תואמים למפרט המוצר.
10. אינך רשאי להגיש תביעה על-פי כתב אחריות זה אם הפרת הפרה יסודית 

.)playstation.com/legal את רישיון תוכנת המערכת שלך )ראה
11. במידה המותרת על פי החוק החל, אחריות זו הנה התרופה היחידה 

והבלעדית העומדת לרשותך בקשר לפגמים במוצר זה, וכל אחריות אחרת 
או תנאים אחרים, בין אם מפורשים ובין אם מרומזים על פי חוק, או באופן 

אחר, אינם נכללים והן Sony  ,SIEE, ספקיה, מתקני השירות המורשים 
שלה, לא ישאו באחריות לכל אובדן או נזק מיוחדים, משניים, עקיפים או 

תוצאתיים, כולל אובדן נתונים, מכל סוג שהוא.
12. חברת SIEE אינה אחראית לכל מוצר או שירות של צד שלישי אשר עשוי 

להיות מוצע ביחד עם המוצר. 

אם מוצר זה נזקק לתיקון אשר אינו מכוסה באחריות זו, אנא פנה למרכז שירות 
לקוחות המקומי שלך לשם התייעצות. אם המדינה שלך אינה אחת מהמדיניות 

שצוינו, אנא פנה אל הקמעונאי.

אנשי קשר בקו התמיכה של שירות הלקוחות

ILמדינת ישראל 

)+972( 9-9711700 

support@isfar.co.il
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For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured
under license from DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are
registered trademarks, and DTS-HD Master Audio | 7.1 is a
trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

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. 

Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark 
of USB Implementers Forum, Inc.

כל שאר סימני המסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה.

זכויות יוצרים וסימני מסחר
", "DUALSHOCK" ו- " , "PlayStation" ," " 

"PlayStation Shapes Logo" הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים 
. Sony Interactive Entertainment Inc.  מסחריים של

" הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של  "SONY" ו- "
.Sony Corporation

AMD and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, 
Inc.

 The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of 
such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under 
license. Other trademarks and trade names are those of their 
respective owners.

“Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray 
Disc Association.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby
and the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
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מדריך למשתמש 
בחר  )Settings( )הגדרות( <  )User’s Guide/Helpful Info( )מדריך 

למשתמש/מידע שימושי( <  )User's Guide( )מדריך למשתמש( ממסך 
הפונקציות. מסמך זה מכיל הסברים בנוגע לאופן השימוש בכל פונקציה, כיצד 

 להגדיר הגדרות ופעולות נוספות.
  ניתן גם לעיין במדריך למשתמש ממחשב או ממכשיר אחר.
manuals.playstation.net/document/gb/ps4/

אתר עדכון
אתר זה מספק את המידע העדכני ביותר על עדכוני תוכנת המערכת, כולל כיצד 

 לעדכן את תוכנת המערכת. 
 playstation.com/ps4/ 

תמיכה
האתר הרשמי לתמיכה במוצרי  ®PlayStation מציג את השאלות והתשובות 

 העדכניות ביותר לגבי המוצר שלך.
playstation.com/help/ps4/

© 2019 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.


