
 Para utilizar uma conexão de rede com fio para 
Internet, conecte o cabo de rede local (vendido 
separadamente).

 Conecte o sistema PlayStation®4 a uma TV.

Conecte o cabo HDMI e o cabo de alimentação CA na ordem de  
a .

Primeiros passos

 Ligue a TV e defina a entrada da TV como HDMI.

 Pressione o botão  (alimentação) do sistema 
PS4™ para ligá-lo.

O indicador de alimentação pisca em azul  e depois acende em 
branco .

 Conecte o controle sem fio DUALSHOCK®4 ao 
sistema usando o cabo USB e depois pressione 
o botão  (PS).

O controle é registrado (pareado) ao conectá-lo com o cabo USB e 
é ligado ao pressionar o botão  (PS).

 Defina a configuração inicial.

Configure a conexão à Internet, defina a data e a hora e ajuste as 
outras configurações. Siga os passos apresentados na tela para 
definir as configurações e depois selecione [Iniciar agora] na última 
tela da configuração.
Se uma atualização do software do sistema estiver disponível no 
momento em que você configurar uma conexão à Internet, o 
arquivo de atualização começará a ser baixado automaticamente 
no sistema.

Guia de início rápido
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AC IN Entrada de corrente alternada

HDMI Interface multimídia de alta definição

LAN Rede de área local

MIC Microfone

OUT Saída

SHARE Compartilhar

USB Barramento serial universal

Bem-vindo ao mundo do PlayStation Vista frontal
Indicador de alimentação

Botão de alimentação

Se o vídeo não for exibido na tela ou o vídeo não for exibido corretamente ao ligar 
o sistema (o indicador de alimentação acende na cor branca ), pressione o botão 

 (alimentação) por, pelo menos, 7 segundos (até que o sistema emita o segundo 
bipe) para desligá-lo e depois ligue-o novamente.

 •  É necessário realizar o registro inicial do controle para usá-lo pela primeira vez, 
para usá-lo com outro sistema PS4™, etc.

 •  Após finalizar o registro do controle, você pode desconectar o cabo USB e usar 
o controle de modo remoto.

Os itens que você define durante a configuração inicial, bem como aqueles para 
os quais você seleciona [Configurar mais tarde] ou [Ignorar] podem ser ajustados 
a qualquer momento em  (Configurações) na tela de funções.

 •  Ao estabelecer uma conexão com uma rede sem fio (via Wi-Fi), não conecte um 
cabo de rede local ativo ao sistema PS4™. Um cabo de rede local tem prioridade 
no sistema.

 •  Recomenda-se utilizar uma conexão à Internet para aproveitar todos os 
recursos do sistema PS4™.

Cabo de rede 
LAN (vendido 

separadamente)

Exemplo de conexão:

Roteador 
de banda 
larga

Dispositivo de 
conectividade à Internet, 
como um modem

Para a linha de 
Internet

Vista traseira

Porta de rede LAN

Vista frontal

Porta USB Porta USB

Cabo USB

Botão PS

Conector AC IN Porta HDMI OUT Porta de entrada HDMI

Cabo de alimentação 
CA

Para a tomada elétrica

Cabo HDMI®

Vista traseira
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Baixar jogos da  (PlayStation®Store)
A PlayStation®Store oferece uma ampla variedade de conteúdos 
exclusivos, como jogos, versões de teste gratuitas dos lançamentos 
mais recentes e expansões que melhoram ainda mais os jogos que 
você já possui.
Em alguns jogos, você pode até mesmo começar a jogar sem ter que 
esperar a conclusão dos downloads.

Compartilhar sua experiência ao jogar
Com os serviços on-line, você pode fazer o upload de capturas de tela e 
videoclipes de partidas de jogos e transmitir suas partidas. Pressione o 
botão SHARE e siga as instruções na tela para usar esse recurso.

Guia do usuário
Selecione  (Configurações) >  (Guia do usuário) na tela de funções. 
Este documento contém explicações sobre o uso de cada uma das 
funções, definição de configurações, tempo de carregamento do 
controle e outras operações. Você também pode consultar o Guia do 
usuário em um computador ou outro dispositivo.
manuals.playstation.net/document/

Guia de segurança
Este documento contém informações sobre o uso seguro do sistema  
PS4™ e especificações. Ele também contém os termos da garantia do 
produto. Certifique-se de ler este documento antes de utilizar o 
sistema.

Usar o headset mono
Para usar o headset mono, conecte-o ao controle. Somente o áudio do 
bate-papo é emitido pelo headset na configuração padrão.

Usar vários controles
Você pode usar até 4 controles ao mesmo tempo.
Ao pressionar o botão  (PS) em um controle que já tenha sido 
registrado, uma cor é atribuída para ele e a barra de luz se acende. A 
cor atribuída ao usuário depende da ordem em que os usuários 
pressionam o botão  (PS) no controle. O primeiro usuário é azul, o 
segundo é vermelho, o terceiro é verde e o quarto é rosa.

Microfone

Interruptor 
MIC

Headset mono

Conector de headset estéreo Clipe

Como desligar

Carregar
Para usar o controle sem fio é necessário que a bateria esteja 
carregada. Verifique o nível de carga da bateria na tela que é exibida ao 
manter o botão  (PS) pressionado.

 Ligue o sistema PS4™ (o indicador de alimentação 
acende na cor branca ) ou coloque-o no modo de 
repouso (o indicador de alimentação acende na 
cor laranja ).

 Conecte o controle ao sistema PS4™ usando o 
cabo USB.

Como usar o controle
A PlayStation™Network é um serviço online que permite que você 
aproveite ainda mais o seu sistema PS4™. Quando você inicia uma 
sessão na PlayStation™Network, pode usar uma ampla variedade de 
recursos e serviços.
Para iniciar uma sessão na PlayStation™Network, você precisa ter uma 
conta da Sony Entertainment Network e uma conexão com a Internet. A 
criação da conta é gratuita. Você também pode usar uma conta no 
sistema PS4™ que foi criada usando outro dispositivo, como um 
sistema PlayStation®3 ou um sistema PlayStation®Vita.

Se você não tem uma conta
Selecione  (Configurações) > [PlayStation™Network/Gerenciamento 
da conta] > [Iniciar sessão na PlayStation™Network] na tela de funções 
e, em seguida, siga as instruções na tela para criar uma conta. 

Se você já tem uma conta
Selecione  (Configurações) > [PlayStation™Network/Gerenciamento 
da conta] > [Iniciar sessão na PlayStation™Network] na tela de funções, 
informe sua ID de início de sessão e senha e selecione [Iniciar sessão].

 Insira um disco.

O jogo aparece na área de conteúdo da tela principal.

 Selecione o jogo.

O jogo é iniciado.

Como jogarUso da tela Iniciar sessão na PlayStation™Network

Tela de funções
Uma série de itens de função é exibida. 
Você pode verificar novas notificações, 
enviar mensagens aos seus amigos e 
muito mais.

Tela principal

Área de conteúdo
O conteúdo que você iniciou 
aparece em ordem a partir do 
mais recente, da esquerda para a 
direita.

Tela de informações de 
conteúdo
As informações mais recentes sobre o 
conteúdo selecionado são exibidas.

Vista frontal

Voltar à tela principal a partir 
de um jogo
Para retornar à tela principal sem 
abandonar um jogo, pressione o 
botão  (PS).
Para retomar o jogo, selecione-o na 
área de conteúdo.

Remover um disco
Pressione o botão  (ejeção).

Abandonar um jogo
Mantenha o botão  (PS) 
pressionado e selecione [Fechar 
aplicativo] na tela exibida.

Botão de ejeção

Vista frontal

" ", "PlayStation", " ", "DUALSHOCK" e " " são marcas registradas ou comerciais da Sony 
Computer Entertainment Inc.

"SONY" e " " são marcas registradas da Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" é uma marca 
comercial da mesma empresa.

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo de HDMI são marcas comerciais 
ou registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.
As informações sobre a funcionalidade do sistema e as imagens publicadas neste documento podem ser 
diferentes daquelas em seu sistema, dependendo da versão de software do sistema em uso. Além disso, 
as ilustrações e as imagens da tela usadas neste guia podem diferir do produto real.
Este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.

Barra de luz

Para o sistema PS4™

Mais informações

Porta USB
Cabo USB

Botão para cima

Botão para cima

Botão para baixo

Botão para baixo

Botão SHARE

Para carregar no modo de repouso, marque a opção  (Configurações) > 
[Configurações de economia de energia] > [Definir as funções disponíveis no 
modo de repouso] > [Fornecer energia para as portas USB].

 Cuidado
Só desconecte o plugue do cabo de alimentação CA da tomada elétrica 
quando o indicador de alimentação estiver desligado. Desconectá-lo 
quando o indicador de alimentação estiver aceso ou piscando pode 
provocar a perda ou corrupção dos dados ou danos ao sistema.

Entrar em modo de repouso
No modo de repouso, você pode carregar o controle a partir de uma 
porta USB e permanecer com a sessão iniciada na 
PlayStation™Network.
Selecione  (Energia) na tela de funções e depois selecione [Entrar em 
modo de repouso]. A tela é desligada, o indicador de alimentação pisca 
na cor branca  e o indicador de alimentação se acende na cor laranja .
Para sair do modo de repouso, pressione o botão  (PS) no controle.

Desligar totalmente a alimentação
Selecione  (Energia) na tela de funções e depois selecione [Opções de 
energia] > [Desligar PS4]. A tela é desligada, o indicador de alimentação 
pisca na cor branca  e, em seguida, o indicador de alimentação se 
apaga.

Entenda o indicador de alimentação

Aceso na cor branca Ligado

Aceso na cor laranja Modo de repouso

Apagado Desligado

Para criar uma subconta para usuários abaixo de certa faixa etária, primeiro 
você deve criar uma conta principal para os pais ou responsáveis.


