
 Ühendage oma teler.

Järgige alltoodud samme       kuni      , et ühendada oma PlayStation®4 seade teleriga.

Alustamine

Kiirjuhend
Eesti keel

CUH-1004A

Tere tulemast PlayStationi maailma
Seadke oma PS4 selle käepärase juhendi abil töökorda.

AC IN kontakt HDMI OUT kontakt HDMI sisend

Toitejuhe

Seinakontakti

HDMI-juhe

Tagakülg

Kas kasutate PlayStation®-kaamerat? Lugege seadistamise kohta selle juhendist.

 Lülitage oma teler tööle ja valige seejärel kanaliks HDMI™.

 Lülitage oma PS4™-seade sisse, vajutades toitenuppu       .

Toiteindikaator hakkab siniselt        vilkuma, enne kui valgeks     muutub.

 Ühendage LAN-juhtmega (müüakse eraldi).

Kas Wi-Fi ühendus puudub? Ka LAN-juhtme abil saate oma PS4™-seadme internetiga 
ühendada.
PS4™ süsteemi ühendamisel internetiga juhtmeta võrgu kaudu ärge LAN-juhet 
ühendage.

Soovitame ühendada PS4™-süsteemi internetiga, et seadme funktsioone täiel määral ära kasutada. Kui pilti ei tule ette, aga PS4™-seade on sisse lülitatud (toiteindikaator muutub valgeks    ), siis 
hoidke lihtsalt toitenuppu       vähemalt seitse sekundit all (kuni seadmest kostab kaks piiksu), 
et toide välja lülitada. Seejärel lülitage toide taas sisse.

LAN-kontakt

LAN-juhe
(müüakse eraldi)

Ühenduse tüüp:

Ruuter Internetiga ühendatud seade,
näiteks modem

Internetti

Tagakülg

Esikülg

Toiteindikaator

Toitenupp



 Ühendage oma DUALSHOCK®4 juhtmeta pult PS4™-seadmega
 USB-juhtme abil, seejärel vajutage         (PS)-nuppu.

Pult registreeritakse ja lülitub sisse.

 Valige oma seadistused

Looge internetiühendus, seadke kuupäev ja kellaaeg ning reguleerige muid seadeid. 
Järgige ekraanijuhiseid erinevate seadistuste tegemiseks ja seejärel valige seadistuse 
lõpupildilt  [Start Now].
Kui olete internetiühenduse loonud, laaditakse süsteemitarkvara uuendused 
automaatselt alla – samuti installitakse automaatselt ka kõik edaspidised 
tarkvarauuendused.

Kas teie PS4™-süsteemi kasutab ka mõni laps? Sellisel juhul lugege kindlasti 
lapseluku seadistamise peatükki.

 •   Mõnes olukorras peate puldi registreerima, näiteks siis, kui kasutate pulti esmakordselt või kui 
    kasutate sama pulti teise PS4™-süsteemi juures.
•   Kui olete puldi ära registreerinud, saate USB-juhtme lahti ühendada ja pulti ilma juhtmeta 
    kasutada. 

Kõiki varem tehtud seadistusi saate muuta valikute          (Settings) või [Profile] alt 
funktsiooniekraanil.

Esikülg

USB-kontakt USB-kontakt

USB-juhe

PS-nupp

Mõned PS4™-materjalid ei pruugi olla teie lapse jaoks sobivad. Enamik PS4™-materjalist on 
sõltumatu hindamisüksuse poolt tasemete järgi liigitatud.
Veendumaks, et teie lapsel on juurdepääs ainult temale sobivale materjalile, seadke lihtsalt 
õiged piirangud, enne kui lapse mängima lasete. Näete lapseluku seadistusi nii: 
funktsiooniekraanil        [Settings]>[Parental Controls]>[Restrict Use of PS4 Features]>
[Application]. Kasutage alltoodud tabeleid suunisena, kuidas lapseluku seadistused 
suhestuvad kindlate vanusegruppidega.
Saate piirata juurdepääsu Blu-Ray Disc™ ja DVD videomaterjalile ning veebibrauserile, 
funktsiooniekraanil        [Settings]>[Parental Controls]>[Restrict Use of PS4 Features]. 
Ligipääsu piiramine veebibrauserile ei takista internetti kasutavate rakenduste tööd.
Sõltumata lapselukuseadistustest peaksite siiski jälgima oma lapse tegevust PS4™-
süsteemiga. Soovi korral saate lukustuse iga kell maha võtta, et lubada vanemal lapsel või 
täiskasvanul mängida.

Euroopa, Aafrika ja India

Mängija vanus Alla 3 3-6 7-11 12-15 16-17 üle 18

PS4™ lapseluku-
seadistus

1 2 3 5 7 9

Mängu vanusepiir

Saksamaa

Player’s Age Alla 6 6-11 12-15 16-17 üle 18

PS4™ lapseluku-
seadistus

1 3 5 7 9

Mängu vanusepiir

Portugal

Mängija vanus Alla 4 4-5 6-11 12-15 16-17 üle 18

PS4™ lapseluku-
seadistus

1 2 3 5 7 9

Mängu vanusepiir

Lisainfot lapseluku ja vanusepiiride kohta leiate veebilehelt 
eu-playstation.com/parents või elektroonilise kasutusjuhendi seadistuste peatükist (Settings).

Lapseluku seadistamine
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 Pange plaat sisse.

Mäng ilmub koduekraani sisualale.

 Valige mängimise alustamiseks mäng.

Mängude mängimineEkraani kasutamine

Üles-nupp/
Alla-nupp

Üles-nupp/
Alla-nupp

Funktsiooniekraan
Siit pääsete ligi paljudele funktsioonidele, 
sealhulgas info teenitud karikate kohta, 
uued teated, sõbrad (Friends) ja 
seadistused (Settings).
Teatud funktsioonide kasutamiseks peab 
olema internetiühendus või peate olema 
PSNSM-i sisse logitud.

Koduekraan

Sisuala
Siit pääsete ligi oma mängudele ja muule 
sisule. Sisu reastatakse vasakult paremale, 
alates viimasena kasutatust.

Sisuinfo ekraan
Siit leiate parajasti valitud materjali kohta 
uusimat informatsiooni. Selle kuvamiseks 
peaksite olema PSNSM-i sisse loginud.

Mängust tagasi koduekraanile 
saamine
Tagasi koduekraanile saamiseks mängu 
lõpetamata vajutage PS-nuppu       .
Mängimise jätkamiseks valige see 
sisumenüüst.

Plaadi eemaldamine
Vajutage väljastusnuppu       .

Mängu lõpetamine
Vajutage ja hoidke all PS-nuppu        ning 
valige seejärel [Close Application].

Väljastusnupp (Eject)

Esikülg

Esikülg

Looge SEN-konto, et kasutada PSNSM ja SEN-teenuseid nagu näiteks PlayStation®Store ja 
Music Unlimited*.
*Ei ole saadaval kõikides riikides.

•   Saate tasuta luua endale SEN-konto.
•   Teenuste kasutamiseks peab teil olema internetiühendus. Ka süsteemitarkvara peate
     uuendama viimase versioonini.
•   Iga PS4™-seadme juurde saab registreerida kuni 16 kontot.
•   Alaealistele kasutajatele allkonto loomiseks peate kõigepealt looma master-konto 
    lapsevanemale või hooldajale.
•   PS4™-seadme puhul võib kasutada PlayStation®3-süsteemis, PlayStation®Vita-süsteemis 
    või arvutis loodud kontosid.

Kui teil ei ole SEN-kontot
Valige funktsiooniaknast        [Settings]>[PSNSM]>[Sign in to PSN]>[I don’t have an account], 
seejärel looge konto.

Kui teil juba on SEN-konto
Valige funktsiooniaknast        [Settings]>[PSNSM]>[Sign in to PSN], sisestage oma andmed ja 
salasõna ning valige seejärel [Sign In].

SEN-konto loomine

Mikrofon

MIC-lüliti

Monokõrvaklapp

Stereokõrvaklappide kontakt Klõps

Kauplus        (PlayStation®Store)
Nüüd, kui teil on olemas PS4™-seade, on aeg vaadata, mida sellele PlayStation®Store’is 
müüakse.
PlayStation®Store’is on lai valik allalaaditavat sisu, osa sellest polegi võimalik kusagilt mujalt 
soetada. Leiate mänge igale maitsele, samuti mängulisasid, mis muudavad olemasolevad 
mängud veelgi lahedamaks. Lisaks tasuta demoversioonid ja palju muud. Pealegi saate 
mängimisega algust teha juba enne, kui kogu mäng on korralikult alla laaditud.
PlayStation®Store’i kasutamiseks peab teil olema Sony Entertainment Network (SEN) konto ja 
internetiühendus. PlayStation®Store ja SEN on seotud erinevate tingimus-, keele- ja 
riigipiirangutega, vaadake lähemalt eu.playstation.com/legal. Kasutaja kanda jääb ka 
internetiühenduse tasu. Kasutajad peavad olema vähemalt seitse aastat vanad ja alla 
18-aastased kasutajad eeldavad vanema nõusolekut. Lisaks võib kohalduda muid vanuselisi 
piiranguid. Mõne materjali ja/või teenuse kasutamine on tasuline.

Mängukogemuse jagamine
Kui kasutate mõnda PS4™-seadme veebiteenustest, saate üles laadida ekraanipilte ja 
videolõike mõnest mängust või oma mängu striimina laiali saata.
Nende funktsioonide kasutamiseks peab teil olema SEN master-konto ja internetiühendus.

Monokõrvaklapi kasutamine
Mängusiseseks häälvestluseks ühendage monokõrvaklapp oma puldiga.



Mitme puldi kasutamine
Saate korraga kasutada kuni nelja pulti.
Kui vajutate PS-nuppu       puldil, mille registreerimine on lõppenud, määratakse sellele 
kasutajale värv ja valgusriba süttib vastavas värvitoonis, sõltuvalt liitumise järjekorrast. 
Esimene kasutaja on sinine, teine punane, kolmas roheline ja neljas roosa.

Laadimine
Puldi kasutamiseks ilma juhtmeta tuleb selle aku täis laadida. Vajutage ja hoidke all PS-nuppu
       ja puldiaku tasemenäit ilmub ekraanile.

 Lülitage oma PS4™-seade sisse (toiteindikaatoris süttib valge 
   tuli) või pange ooterežiimile (toiteindikaatoris süttib oranž  
   tuli).

 Ühendage oma pult PS3-süsteemiga USB-juhtme abil.

Puldi kasutamine

Puldi laadimiseks ooterežiimil peate kõigepealt tähistama valiku [Supply Power from 
USB Ports] menüüs        [Settings]>[Power Saving Settings]>[Set Functions Available in 
Standby Mode].

Valgusriba

Teie PS4-seadmesse

USB-kontakt

Kasutusjuhend (User’s Guide)
Kasutusjuhendis on rohkem teavet selle kohta, mida PS4™-seadmega peale hakata – muu 
hulgas kuidas seadistada, kaua pulti laadida ja kuidas funktsioone kasutada. Valige 
funktsiooniekraanilt        [Settings]>      [User’s Guide].
Kasutusjuhendi lugemiseks võite minna ka veebilehele:
eu.playstation.com/help/ps4/manuals/
Juhendi nägemiseks peab teil olema internetiühendus.

Turvajuhis
Turvajuhises on teave selle kohta, kuidas PS4-seadet turvaliselt kasutada, ning samuti 
tehnilised andmed. Lugege see enne seadme kasutamist kindlasti läbi.

 Hoiatus
Kui ühendate toitejuhtme lahti, aga toiteindikaator põleb või vilgub, võivad andmed kaotsi 
minna või kõlbmatuks muutuda, see võib ka seadet kahjustada. Toitejuhet tohite lahti 
ühendada üksnes siis, kui toide on välja lülitatud. Lugege kindlasti alltoodud lõiku toite 
täieliku väljalülitamise kohta.

Ooterežiimile lülitumine
Saate ka ooterežiimis pulti USB-juhtme kaudu laadida ja PSNSM-i sisse logitud olla.
Valige funktsiooniekraanilt       (toide) ja seejärel [Enter Standby Mode]. Pilt kaob ning 
toiteindikaator hakkab valgelt vilkuma       , enne kui jääb oranžilt põlema   .
Ooterežiimist lahkumiseks  vajutage PS-nuppu       .

Toite täielik väljalülitamine
Valige funktsiooniekraanilt       (toide), seejärel valige [Turn Off PS4]. Pilt kaob ning 
toiteindikaator vilgub valgelt       , enne kui seade välja lülitub.

Toiteindikaatori olek

 Valge Toide sees

 Oranž Ooterežiim

Kustunud Toide väljas

Toite väljalülitamine Lisainformatsioon

"       ", "PlayStation", "DUALSHOCK", "                      " ja "     " on Sony Computer Entertainment Inc. registreeritud 
kaubamärgid. "                " ja " PSN" on sama firma kaubamärgid.

"SONY" ja "      " on Sony Corporationi registreeritud kaubamärgid. "Sony Entertainment Network" on sama 
firma kaubamärk.

HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, 
mis kuuluvad firmale HDMI Licensing LLC Ameerikas ja muudes riikides.

„Blu-ray Disc™“ ja „Blu-ray™“ on Bly-ray Disc Associationi kaubamärgid.

Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.

Info selles dokumendis avaldatud süsteemifunktsioonide ja piltide kohta võib erineda teie seadmest, 
sõltuvalt kasutusel olevast tarkvaraversioonist. Ka siin juhises kasutatud illustratsioonid ja ekraanipildid 
võivad erineda tegelikust tootest.


