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PlayStation®TV חבר את הבקר למערכת
 PS TV עם מערכת DUALSHOCK®4 או DUALSHOCK®3 באפשרותך להשתמש בבקר האלחוטי

.USB-של הבקר   אל יציאת ה USB-פשוט חבר את כבל ה – system

מבט אחורי

USB יציאת

 בקר אלחוטי
DUALSHOCK®3 

USB כבל 
A סוג – miniB

USB כבל 
A סוג – microB

 בקר אלחוטי
DUALSHOCK®4 

עצות

עליך לחבר כבל USB כדי לרשום את מערכת PS TV בבקר שלך, וכן לטעון את הבקר. בסיום תהליכי 	 
הרישום והטעינה, תוכל להסיר את כבל ה-USB ולהתחיל להשתמש בבקר באופן אלחוטי.

כבל USB נמכר בנפרד. עליך להשתמש בכבל ה-USB הנכון כדי לחבר את הבקר האלחוטי 	 
DUALSHOCK®3  )כבל USB miniB – סוג A( או את הבקר האלחוטי DUALSHOCK®4  )כבל 
USB microB – סוג A ( למערכת PS TV. מומלץ להשתמש בכבל ה-USB המקורי שסופק לך עם 

. PlayStation®4 או PlayStation®3 מערכת

נתחיל בעבודה!  1
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שימוש בכרטיסי זיכרון
על-אף שיש זיכרון פנימי של GB 1  המובנה במערכת PS TV, ייתכן ששטח זה לא יספיק לך, בהתאם 
לגודל התוכן שתשמור במערכת ולאופן השימוש שלך בו. לכן, אם אתה זקוק לשטח רב יותר לשמירת 

משחקים ותוכן, תוכל להשתמש בכרטיס זיכרון של PlayStation®Vita )נמכר בנפרד(.

PlayStation®Vita כרטיס זיכרון של

זהירות

 	.PS TV הכנס או הסר את כרטיס הזיכרון רק כאשר המערכת כבויה. כבה תמיד את מערכת
לאחר הכנסה בטוחה של כרטיס זיכרון, הנתונים יישמרו בכרטיס זה ולא בכרטיס הזיכרון הפנימי. 	 

הנתונים השמורים ימוקמו בכרטיס הזיכרון שהוכנס, ומיקום זה אינו ניתן לשינוי עד להסרת כרטיס 
הזיכרון שהוכנס. 

כרטיס הזיכרון mהפנימי - כולל נתונים שבחרת לאחסן בו - אינו ניתן לשימוש בעת הכנסת כרטיס 	 
זיכרון נשלף.
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PS TV כיצד להגדיר את מערכת  2
בחירת הערוץ הנכון בטלוויזיה  

חבר את המערכת לטלוויזיה  
 PS TV-לאחר שחיברת כראוי את כל הכבלים, הכנס את כבל החשמל למקור חשמל ומערכת ה

תופעל - מחוון ההפעלה הלבן יידלק.

מבט אחורי

לנתב

HDMI יציאת פלט
LAN יציאת

DC IN 5V שקע

HDMI®  כבל
LAN כבל 
)נמכר בנפרד(

AC מתאם
AC כבל מתח

למקור חשמל

.Wi-Fi עם חיבור LAN אין צורך להשתמש בכבל
יציאת קלט 
HDMI

לחצן הפעלה
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לאחר החיבור, מערכת PS TV תופעל ומחוון ההפעלה יידלק.

מבט קדמי

מחוון הפעלה

לחץ על לחצן   )PS(  בבקר  
.PS TV הבקר יירשם כעת במערכת

עצה

.PS TV כדי שתוכל להתחיל לשחק, עליך לרשום את הבקר במערכת

בצע את ההוראות שעל המסך  
.Sony Entertainment Network בחר תאריך ושעה וצור חשבון

לאחר שתסיים את ההגדרה הראשונית הזו, מסך הבית יוצג.

עצה

צור חשבון Sony Entertainment Network לאחר שתסיים את ההגדרה הראשונית. ממסך 
הבית, בחר   )Settings  )הגדרות((    ]Sign Up[    ]PSNSM )הרשמה([. תוכל גם ליצור 

חשבון Sony Entertainment Network באמצעות מערכת  ™PS4,  מערכת  ™PS3 או מחשב 
.PS TV ולאחר מכן להשתמש בחשבון שלך במערכת - PC
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מסך הבית ופעולות בסיסיות  3
 ”gate”-שלו. בחר את ה LiveArea™  בחר יישום כלשהו במסך הבית כדי לפתוח את מסך

)שער( שלו כדי להפעיל את היישום.

יישום

מסך הבית

 סגורשער
)החזק(

LiveArea™ מסך יישום

 חזור אל מסך 
LiveArea™

עבור לעמוד אחר

Enter Enter

סרגל המידע
באפשרותך לבדוק את הסטטוס של מערכת PS TV בחלק העליון של מסך הבית.

מצב התקשורת של 
PS TV מערכת

יישומים פעילים  PS Vita כרטיס
שהוכנס

מחוון ההודעות
בחר את מחוון ההתראה כדי להציג 
את המידע החדש.

עצות

השתמש במוט השמאלי, בלחצנים L1 ו-R1 או בלחצני הכיוונים לניווט בתפריטי המערכת.	 
תוכל להפעיל יישומים מרובים בו-זמנית, ולפתוח עד 10 עמודים בו-זמנית במסך הבית.	 
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פעולות של לחצנים בסיסיים
 	)PS(  לחצן

 הפעל את מערכת PS TV, חזור למסך  ™LiveArea ממסך יישום או הצג רשימה של מסכי
  ™LiveArea )מסך אינדקס(.

לחצן  )PS(  )לחיצה ממושכת(	 
כבה את מערכת PS TV או התאם את הגדרות הבקר שלך. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

לחצני כיוון/מוט שמאלי	 
בחר פריט.

לחצן 	 
אשר את הפריט שנבחר.

DUALSHOCK®4 שימוש בבקר האלחוטי
אם המדריך או הוראות אחרות של המשחק שלך המופיעות על המסך מתייחסות ללחצן SELECT או 

ללחצן START, פשוט השתמש בלחצן SHARE או בלחצן OPTIONS בהתאמה.
לחצן SHARE )שתף(	 

לחצן זה מחליף את לחצן SELECT )בחר( במשחקים מסוימים.

לחצן OPTIONS )אפשרויות(	 
לחצן זה מחליף את לחצן START )התחל( במשחקים מסוימים.

עצה

.PS TV הרמקול ושקע אוזניות הסטריאו בבקר אינם פועלים עם מערכת
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כדי לשחק במשחקים  4
 תוכל להוריד משחקים התואמים ל-PlayStation®Vita ישירות מ-

 )PS Store( או לבחור אותם בכרטיס PlayStation®Vita מכל חנות.
 t בקר בכתובת ,PS TV לקבלת מידע על משחקים התואמים למערכת

.eu.playstation.com

PS Vita הכנסת כרטיס  
כרטיס PS Vita מכיל תוכנה בתבנית PlayStation®Vita. פתח את המכסה של חריץ הכרטיס 

PS Vita והכנס את כרטיס ה-PS Vita למערכת PS TV - סמל המשחק יופיע כעת במסך הבית.

כיסוי חריץ לכרטיס 
PS Vita

מחוון גישה של כרטיס 
PS Vita

PS Vita כרטיס

כדי להתחיל משחק  
במסך הבית, בחר את סמל המשחק כדי לפתוח אתמסך  ™LiveArea. בחר את ה-”gate” )שער( 

כדי להתחיל במשחק.

שער

LiveArea™  מסך
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עצה

 )Refresh LiveArea™ Screen( -אם המשחק אינו פועל, נסה לעדכן את התוכנה על-ידי בחירה ב
)רענון מסך  ™LiveArea( במסך  ™LiveArea. בחר  )Update( )עדכון( כאשר הוא מוצג לאחר 
בחירה ב- )Refresh LiveArea™ Screen( )רענון מסך  ™LiveArea( ולאחר מכן תוכל לעדכן 

את התוכנה.

כדי להשהות משחק או לצאת ממנו  
.LiveArea™  בבקר כדי לחזור למסך  )PS(  לחץ על לחצן

 לחץ לחיצה ממושכת על לחצן  כדי לסגור את מסך  ™LiveArea ולצאת מהמשחק.

PS Vita-שימוש במצביע המגע שעל המסך בעת משחק ב
PS Vita מצביע המגע מאפשר לך להשתמש בבקר כדי לבצע פעולות מגע כמו במערכת 

.LiveArea™  בעת משחק. מצביע המגע אינו ניתן לשימוש במסך הבית או במסך

כדי להשתמש במצביע המגע, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן  )PS( , ולאחר מכן סמן את 
האפשרות ]Use Touch Pointer in Games )השתמש במצביע מגע במשחקים([. לאחר 

מכן תוכל להשתמש במצביע המגע בכל משחק נתמך.

בעת לחיצה על לחצן L3, יופיע מצביע מגע המייצג את מסך המגע 
של מערכת PS Vita  . השתמש במשטח הנגיעה של הבקר האלחוטי 

DUALSHOCK®4   כדי לשלוט בפעולה שעל המסך.

בעת לחיצה על לחצן R3, יופיע מצביע מגע עבור משטח הנגיעה האחורי.

בעת לחיצה על לחצנים L3 ו-R3 בו-זמנית, יופיעו מצביעי מגע חופפים הן 
עבור מסך המגע והן עבור משטח הנגיעה האחורי.

עצה

הזז את מצביע המגע באמצעות המוט הימני והמוט השמאלי או על-ידי החלקת האצבע על משטח 
הנגיעה של הבקר האלחוטי touch pad  DUALSHOCK®4, ולחץ על לחצן  או על לחצן משטח 

הנגיעה כדי לאשר.
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תוכל ליהנות ממשחקים המיועדים 
 Remote באמצעות PS4™  למערכת

Play )משחק מרחוק(
אם יש לך מערכת ™PS4, באפשרותך להשתמש בתכונה 

 PS TV במערכת PS4™  משחק מרחוק( כדי לשחק במשחקים בתבנית( Remote Play
שלך בחדר אחר. ייתכן שחלק מהמשחקים לא יתמכו בתכונה זו.

PS4™  לאותה רשת של מערכת PS TV חבר את מערכת  

 PS4™  התאם את ההגדרות של  
 	 Sony Entertainment תוך שימוש באותו חשבון ,PS4™  במערכת PSNSM -היכנס ל

.PS TV המשמש במערכת Network
 	 Remote Play[  ))הגדרות( Settings(  בחר ,)מסך הפונקציות( Function Screen-ב

Connection Settings )הגדרות חיבור של משחק מרחוק([, ולאחר מכן סמן את האפשרות 
]Enable Remote Play )הפעל משחק מרחוק([.

PS TV הפעלה ממערכת  
במערכת PS TV, בחר ב- )PS4 Link( )קישור PS4( במסך הבית ולאחר מכן בצע את 

.PS4™  ההוראות שעל המסך כדי לחבר אותו למערכת

לקבלת פרטים על הגדרות והוראות הפעלה, עיין במדריך למשתמש.

עצות

בעת שימוש בתכונה Remote Play )משחק מרחוק(, אנו ממליצים להשתמש בחיבור קווי באמצעות 	 
כבל LAN לאותה רשת של מערכת  ™PS4, ולהשתמש בבקר האלחוטי DUALSHOCK®4 עבור 

.)PS4( )PS4 Link קישור( 
ייתכן ש-Remote Play )משחק מרחוק( לא יהיה זמין כאשר מערכת  ™PS4 נמצאת בשימוש עבור 	 

פעולות מסוימות. כמו כן, סוגים מסוימים של תוכן אינם יכולים לפעול בזמן ש-Remote Play )משחק 
.PS TV מרחוק( נמצא בשימוש. לפרטים נוספים, עיין במדריך למשתמש של

כדי לשחק במשחקים  4
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)Rest Mode( למצב מנוחה PS TV העברת מערכת  5
בזמן “מצב מנוחה )Rest Mode(”,  מערכת PS TV מאפשרת לך לחדש בצורה נוחה את 

ההפעלה של כל יישום שהשארת פתוח.

)Rest Mode( העברת המערכת למצב מנוחה
 ))Power( תוך השהיית המשחק שלך. בחר ב- )הפעלה ,PS TV באפשרותך לכבות את מערכת

 Standby[ בבקר, ולאחר מכן בחר באפשרות  )PS(  במסך הבית, או לחץ לחיצה ממושכת על לחצן
)המתנה([.  מערכת PS TV תיכנס למצב המתנה, ומחוון ההפעלה בקדמת מערכת PS TV יכבה.

עצות

באפשרותך להעביר את מערכת PS TV למצב מנוחה )Rest Mode( על-ידי לחיצה על לחצן 	 
.PS TV הפעלה[( בחלק האחורי של מערכת[ power( 

 	 ) ]power[ (  בבקר או על לחצן  )הפעלהPS(  לחץ על לחצן , )Rest Mode( במצב מנוחה
 PS תופעל ומחוון ההפעלה שבקדמת מערכת PS TV מערכת  . PS TV בחלק האחורי של מערכת

TV יידלק.

כיבוי המערכת
כבה תמיד את המערכת לחלוטין לפני הכנסה או הסרה של כרטיס זיכרון או הוצאת כבל החשמל. בחר 

ב- )Power )הפעלה(( במסך הבית או לחץ לחיצה ממושכת על לחצן  )PS ( בבקר, ולאחר מכן 
בחר באפשרות ]Power Off )כיבוי([. מחוון ההפעלה של מערכת PS TV  יכבה כעת.

עצות

ניתן לכבות את מערכת PS TV גם על-ידי לחיצה על לחצן  )power ]הפעלה[( בחלק האחורי של 	 
.PS TV מערכת

אם תכבה את החשמל, המערכת לא תופעל שוב בעת לחיצה על לחצן  )PS( בבקר. כדי להפעיל 	 
אותה, לחץ על לחצן  )power ]הפעלה[( בחלק האחורי של מערכת PS TVולאחר מכן לחץ על 

לחצן  )PS(  בבקר.
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מדריך בטיחות
 מדריך הבטיחות מכיל מידע על אופן השימוש במערכת PS TV באופן בטוח, ומידע על מפרטים. 

הקפד לקרוא אותו לפני השימוש במערכת.

המדריך למשתמש
המדריך למשתמש מכיל מידע נוסף על פעולות שמערכת PS TV יכולה לבצע – פשוט בחר ב-
 )User’s Guide( )מדריך למשתמש( ב- )Settings )הגדרות(( מסך  ™LiveArea כדי 

לגשת אליו.
 ניתן להציג את המדריך למשתמש גם על-ידי ביקור בכתובת

eu.playstation.com/pstv/support/manuals/ – נדרש חיבור לאינטרנט כדי להציג את 
המדריך למשתמש.

קבלת עזרה
 זקוק למידע נוסף על מערכת PS TV? אינך מוצא את התשובה לשאלתך?

 בקר בסעיף ‘קבלת עזרה’ בכתובת
eu.playstation.com/pstv/support/ לקבלת מידע נוסף.

” הם סימנים ”, “DUALSHOCK“, ”Playstation” ו- “ “ 
.Sony Computer Entertainment Inc מסחריים רשומים של  

“PS4“, ”PS3“, ”PSN“ ,”LIVEAREA” ו- “PSN” הם סימני מסחר של אותה חברה.

.Sony Corporation ו-“ ” הם סימני מסחר רשומים של ”SONY“ 
“Sony Entertainment Network” הוא סימן מסחר של אותה חברה.

 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

העיצוב והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה.
מידע על פונקציונליות מערכת ותמונות המתפרסם במסמך זה עשוי להיות שונה מזה המופיע עבור 
מערכת PS TV שלך, בהתאם לגרסת תוכנת המערכת הנמצאת בשימוש. כמו כן, האיורים ותמונות 

המסך עשויים להיות שונים מהמוצר בפועל.
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