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Sluit je controller aan op je PlayStation®TV-systeem
Je kunt je DUALSHOCK®3 of DUALSHOCK®4 draadloze controller gebruiken met je PS 
TV-systeem. Sluit gewoon de USB-kabel van je controller aan op de USB-aansluiting.

Achteraanzicht

USB-aansluiting

DUALSHOCK®3  
draadloze controller

USB-kabel
miniB type A

USB-kabel
microB type A

DUALSHOCK®4  
draadloze controller

Opmerkingen

• Je moet een USB-kabel aansluiten om je PS TV-systeem te registreren met je 
controller en om je controller op te laden. Zodra het registreren en opladen voltooid 
zijn, kun je de USB-kabel verwijderen en de controller draadloos gebruiken.

• USB-kabel is afzonderlijk verkrijgbaar. Je moet de juiste USB-kabel gebruiken om 
je DUALSHOCK®3 draadloze controller (USB-kabel miniB type A) of DUALSHOCK®4 
draadloze controller (USB-kabel microB type A) aan te sluiten op je PS TV-systeem. 
We raden je aan om de USB-kabel te gebruiken die oorspronkelijk werd geleverd 
met je PlayStation®3- of PlayStation®4-systeem.

1 Laten we beginnen!
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Geheugenkaarten gebruiken
Hoewel er 1 GB intern geheugen is geïntegreerd in je PS TV-systeem, is dat mogelijk 
niet genoeg, afhankelijk van de grootte van de content die je opslaat op het systeem 
en hoe je het gebruikt. Als je dus meer ruimte nodig hebt om je games en content 
op te slaan, kun je een PlayStation®Vita-geheugenkaart gebruiken (afzonderlijk 
verkrijgbaar).

PlayStation®Vita-geheugenkaart

Let op

• Plaats of verwijder de geheugenkaart alleen wanneer het systeem is 
uitgeschakeld. Schakel altijd je PS TV-systeem uit.

• Zodra een geheugenkaart is geplaatst, worden er gegevens op opgeslagen en 
niet meer op de interne geheugenkaart. De opgeslagen gegevens bevinden zich 
nu op de geplaatste geheugenkaart en deze locatie kan pas gewijzigd worden als 
je de geplaatste geheugenkaart verwijdert.

• De interne geheugenkaart - met inbegrip van gegevens die je besloten hebt 
hierop te bewaren - kan niet worden gebruikt wanneer een verwijderbare 
geheugenkaart is geplaatst.
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2 Je PS TV-systeem installeren

 Selecteer het juiste kanaal op je televisie

 Sluit je systeem aan op je televisie
Als je alle kabels goed hebt aangesloten, steek je de stekker van het netsnoer 
in een stopcontact. Het PS TV-systeem wordt dan ingeschakeld en de witte 
activeringsindicator gaat branden.

Achteraanzicht

Op de router

HDMI-uitgangsaansluiting
LAN-aansluiting

DC IN 5V-aansluiting

HDMI®-kabel

LAN-kabel
(afzonderlijk verkrijgbaar)

AC-adapter
Netsnoer

Op een 
elektriciteitsaansluiting

Je hebt geen LAN-kabel nodig met een 
Wi-Fi-verbinding.HDMI-

ingangsaansluiting

Activeringstoets
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Als het PS TV-systeem is aangesloten op het elektriciteitsnet, wordt het 
apparaat ingeschakeld en licht de activeringsindicator op.

Vooraanzicht

Activeringsindicator

 Druk op de  (PS)-toets op je controller
De controller wordt dan geregistreerd bij je PS TV-systeem.

Opmerking

Voordat je kunt beginnen met spelen, moet je je controller registreren bij je  
PS TV-systeem.

 Volg de aanwijzingen op het scherm
Kies de datum en tijd en maak een Sony Entertainment Network-account. 
Na deze installatie wordt het beginscherm weergegeven.

Opmerking

Maak een Sony Entertainment Network-account na voltooiing van de installatie. 
Selecteer in het beginscherm  (Instellingen)  [PSNSM]  [Inschrijven]. 
Je kunt ook een Sony Entertainment Network-account maken met een PS4™-
systeem, PS3™-systeem of een pc en vervolgens je account gebruiken op het 
PS TV-systeem.
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3 Beginscherm en basisbediening

Selecteer een willekeurige applicatie in het beginscherm om het 
LiveArea™-scherm te openen. Selecteer de ‘gate’ om de applicatie te 
starten.

Applicatie

Beginscherm

GateSluiten
(Ingedrukt 
houden)

LiveArea™ Applicatiescherm

Terug naar het 
LiveArea™-scherm

Ga naar een andere pagina

Starten Starten

Informatiebalk
Boven aan het beginscherm kunt u de status van uw PS TV-systeem 
controleren.

Communicatiestatus 
PS TV-systeem

Actieve applicaties Geplaatste 
PS Vita-kaart

Meldingsindicator
Selecteer de 
meldingsindicator om 
de nieuwe informatie te 
bekijken.

Opmerkingen

• Gebruik de linker joystick, de L1- en R1-toetsen of de richtingstoetsen om te 
navigeren in de systeemmenu’s.

• Je kunt meerdere applicaties tegelijkertijd uitvoeren, en een maximum van 10 
pagina’s op het beginscherm open hebben.
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Standaard toetsenfuncties
•  (PS)-toets

Zet je PS TV-systeem aan, keer terug naar het LiveArea™-scherm vanuit een 
applicatiescherm of geef een lijst weer met LiveArea™-schermen (indexscherm).

•  (PS)-toets (ingedrukt houden)

Zet je PS TV-systeem uit of pas de instellingen van je controller aan. 
De beschikbare opties kunnen variëren.

• Richtingstoetsen/linker joystick
Selecteer een item.

• -toets
Bevestig het geselecteerde item.

De DUALSHOCK®4 draadloze controller gebruiken
Als in de handleiding of de instructies op het scherm wordt gesproken over een 
SELECT-toets of een START-toets, kun je respectievelijk de SHARE-toets of de 
OPTIONS-toets gebruiken.

• SHARE-toets
Deze vervangt de SELECT-toets in sommige games.

• OPTIONS-toets
Deze vervangt de START-toets in sommige games.

Opmerking

De luidspreker en stereoheadset-aansluiting op je controller werken niet in 
combinatie met je PS TV-systeem.



8

4 Games spelen

Je kunt compatibele PlayStation®Vita-games rechtstreeks  
downloaden van  (PS Store) of op een PlayStation®Vita-kaart 
kopen bij elke goede detailhandelaar. Voor informatie over 
games die compatibel zijn met het PS TV-systeem ga je naar 
eu.playstation.com.

 Een PS Vita-kaart plaatsen
Een PS Vita-kaart bevat software in PlayStation®4-formaat. Open het PS Vita-
kaart aansluitingsdeksel en plaats je PS Vita-kaart in het PS TV-systeem. Het 
pictogram van de game verschijnt op het beginscherm.

PS Vita-kaart 
aansluitingsdeksel

PS Vita-kaart 
toegangsindicator

PS Vita-kaart

 Een game beginnen
Selecteer in het beginscherm het pictogram van de game om het LiveArea™-
scherm te openen. Selecteer de ‘gate’ om de game te starten.

Gate

LiveArea™-scherm

• e Play feature, 
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Opmerking

Als de game niet start, kun je proberen de software te updaten via  (LiveArea™-
scherm vernieuwen) in het LiveArea™-scherm. Selecteer  (Update) wanneer dit 
wordt weergegeven nadat je  (LiveArea™-scherm vernieuwen) hebt geselecteerd 
om je software te updaten.

 Een game pauzeren of afsluiten
Druk op de  (PS)-toets op je controller om terug te keren naar het LiveArea™-
scherm. Houd de -toets ingedrukt om het LiveArea™-scherm te sluiten en te 
stoppen met de game.

De aanraakaanwijzer gebruiken tijdens het spelen 
van een PS Vita-game
Met de aanraakaanwijzer kun je een controller gebruiken om 
aanraakacties uit te voeren zoals je zou doen op een PS Vita-systeem als 
je een game speelt. Je kunt de aanraakaanwijzer niet gebruiken op het 
beginscherm of op het LiveArea™-scherm.

Druk om de aanraakaanwijzer te gebruiken op de  (PS)-toets en 
houd deze ingedrukt, en vink vervolgens de optie [Aanraakaanwijzer in 
games gebruiken] aan. Je kunt dan de aanraakaanwijzer gebruiken in 
ondersteunde games.

Als je op de L3-toets drukt, verschijnt een aanraakaanwijzer 
die lijkt op het touchscreen van het PS Vita-systeem. Gebruik 
het touchpad van je DUALSHOCK®4 draadloze controller om de 
actie op het scherm te besturen.

Als je op de R3-toets drukt, verschijnt een aanraakaanwijzer 
voor het achter-touchpad.

Als je tegelijkertijd op de L3- en R3-toetsen drukt, verschijnen 
elkaar overlappende aanraakaanwijzers voor zowel het 
touchscreen als het achter-touchpad.

Opmerking

Verplaats de aanraakaanwijzer met de linker en rechter joysticks of door over het 
touchpad van de DUALSHOCK®4 draadloze controller te vegen en druk op de  

-toets of de touchpad-toets om te bevestigen.
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Genieten van games voor je  
PS4™-systeem met Remote-play
Als je een PS4™-systeem hebt, kun je de 
feature Remote-play gebruiken om games 
in PS4™-indeling te spelen op je PS TV-systeem in een andere ruimte. 
Sommige games ondersteunen deze feature mogelijk niet.

 Sluit je PS TV-systeem op hetzelfde netwerk aan 
als je PS4™-systeem

 De instellingen van je PS4™-systeem aanpassen
• Meld je aan bij PSNSM op je PS4™-systeem met dezelfde Sony Entertainment 

Network-account als op je PS TV-systeem.
• Selecteer in het functiescherm  (Instellingen)  [Verbindingsinstellingen 

voor remote-play] en vink de optie [Remote-play inschakelen] aan.

 Werken vanaf je PS TV-systeem
Selecteer op je PS TV-systeem  (PS4-koppeling) in het beginscherm en volg 
dan de instructies op het scherm om het aan te sluiten op je PS4™-systeem.

Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen en het gebruik de 
gebruikershandleiding.

Opmerkingen

• Bij gebruik van de feature Remote-play raden wij een vaste verbinding aan via 
een LAN-kabel met hetzelfde netwerk als je PS4™-systeem, en een DUALSHOCK®4 
draadloze controller voor  (PS4-koppeling).

• Remote-play is mogelijk niet beschikbaar als het PS4™-systeem in gebruik is 
bij bepaalde processen. Ook kunnen bepaalde soorten content niet worden 
afgespeeld bij gebruik van Remote-play. Raadpleeg voor meer informatie de 
gebruikershandleiding van PS TV.

4 Games spelen
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5 Uw PS TV-systeem laten overschakelen naar de rustmodus

Bij gebruik van Naar rustmodus kun je op het PS TV-systeem verdergaan 
met het gebruiken van applicaties die je open laat staan.

Je systeem laten overschakelen naar de rustmodus
Je kunt je PS TV-systeem uitschakelen en zo de game pauzeren. Selecteer  (Stroom) 
in het beginscherm of druk op de  (PS)-toets en houd deze ingedrukt op je 
controller. Selecteer vervolgens [Stand-by]. Je PS TV-systeem schakelt over naar de 
rustmodus en de activeringsindicator aan de voorkant van je PS TV-systeem gaat uit.

Opmerkingen

• Je kunt je PS TV-systeem ook in de rustmodus brengen door op de 
 (activerings)-toets op de achterkant van je PS TV-systeem te drukken.

• Druk in de rustmodus op de  (PS)-toets op je controller of de  (activerings)-
toets op de achterkant van je PS TV-systeem. Je PS TV-systeem wordt 
ingeschakeld en de activeringsindicator aan de voorkant van je PS TV-systeem 
gaat branden.

Het systeem uitschakelen
Schakel altijd eerst de stroom volledig uit voordat je een geheugenkaart plaatst 
of verwijdert of voordat je het netsnoer loskoppelt. Selecteer  (Stroom) in het 
beginscherm of druk op de  (PS)-toets op de controller en houd deze ingedrukt. 
Selecteer vervolgens [Uitschakelen]. De activeringsindicator van je PS TV-systeem 
gaat dan uit.

Opmerkingen

• Je kunt je PS TV-systeem ook uitschakelen door op de  (activerings)-toets te 
drukken op de achterkant van je PS TV-systeem.

• Als je de stroom uitschakelt, wordt het systeem niet opnieuw ingeschakeld als je 
op de  (PS)-toets op je controller drukt. Om het systeem in te schakelen, druk 
je op de  (activerings)-toets op de achterkant van je PS TV-systeem en druk je 
vervolgens op de  (PS)-toets op je controller.
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Veiligheidsgids
De veiligheidsgids bevat informatie over het veilig gebruiken van je PS TV-
systeem en informatie over specificaties. Lees deze gids alvorens het systeem 
te gebruiken.

Gebruikershandleiding
De gebruikershandleiding bevat meer informatie over de functies van je PS TV-
systeem. Selecteer  (Gebruikershandleiding) in  (Instellingen) LiveArea™-
scherm voor toegang.
Je kunt ook de gebruikershandleiding bekijken door te surfen naar
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/ – je hebt een internetverbinding 
nodig om de gebruikershandleiding weer te geven.

Ondersteuning
Meer informatie nodig over het PS TV-systeem? Kun je het antwoord op je 
vraag niet vinden?
Ga dan naar het gedeelte over ondersteuning op
eu.playstation.com/pstv/support/ voor meer informatie.

” ”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” en “ ” zijn gedeponeerde handelsmerken 
van Sony Computer Entertainment Inc. ”PS4”, “PS3”, “PSN” en “LIVEAREA” zijn 
handelsmerken van hetzelfde bedrijf.

”SONY” en ” ” zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

”Sony Entertainment Network” is een handelsmerk van hetzelfde bedrijf.

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.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd.
De informatie over de functionaliteit van het systeem en de in dit document 
gepubliceerde afbeeldingen kunnen afwijken van die voor jouw PS TV-systeem, 
afhankelijk van de gebruikte versie van de systeemsoftware. Ook de illustraties en 
schermafbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
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