Vamos começar

Controles parentais

Conecte à sua TV.

Conecte-se à Internet.

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

Faça todas as conexões antes de ligar o cabo de alimentação CA a
uma tomada elétrica. Use o cabo HDMI fornecido para a conexão.

Recomendamos usar um cabo de rede (LAN) (vendido
separadamente) para obter uma conexão de rede mais estável.
Se você preferir usar uma conexão sem fio (Wi-Fi), não conecte um
cabo de rede (LAN).

Ligue seu sistema PS4™ pressionando o botão
(alimentação).

Vista traseira

O indicador de alimentação piscará em azul e, em seguida, ficará
branco.

Vista traseira

Conecte seu controle sem fio DUALSHOCK®4 ao
seu sistema usando o cabo USB e pressione o
botão
(PS).
O controle se emparelhará com seu sistema e se acenderá.
Vista frontal

Vista frontal
Conector AC IN

Porta HDMI OUT

Porta de entrada HDMI
Porta de rede LAN

Porta USB

Porta USB

Guia de início rápido

Botão de alimentação/
Indicador de alimentação

Personalize-o.
Quase pronto! Siga as instruções na tela para configurar
uma conexão à Internet, defina a data e hora e ajuste outras
configurações, em seguida, selecione [Iniciar agora] na tela de
configuração.
Depois de configurar sua conexão à Internet, uma atualização do
software do sistema poderá ser baixada automaticamente. As
atualizações futuras melhorarão o desempenho e adicionarão
novos recursos.
Alguma criança usará o seu sistema PS4™? Em caso afirmativo,
certifique-se de ler a seção "Controles parentais".

Roteador

Cabo HDMI®
Para a tomada elétrica

Você pode transferir dados salvos do seu sistema PlayStation®4 atual para o seu
novo sistema PS4™. Recomendamos que você transfira os dados antes de usar
o seu novo sistema pela primeira vez. Para saber detalhes sobre como transferir
dados e que tipo de dados pode transferir, consulte o Guia do usuário.
manuals.playstation.net/pb/04.html

Português
CUH-7214B

Cabo de rede
LAN (vendido
separadamente)

Idade
aproximada do
usuário

Dispositivo conectado
à Internet, como um
modem

Para a linha de
Internet

Conecte-se à Internet para aproveitar ao máximo o seu sistema PS4™. Você
poderá jogar online e se conectar com seus amigos.*1

É possível restringir o uso de jogos que possuem limitações de idade
definindo o nível de controle parental de acordo com a tabela a seguir:
Nível de controle
parental

Cabo USB

Tipo de conexão:
Cabo de
alimentação CA

Se alguma criança for usar o sistema PS4™, os pais ou responsáveis
podem restringir o acesso a determinados conteúdos ou recursos,
além de definir limites para quando e por quanto tempo a criança pode
jogar.
Para saber detalhes quanto ao que pode ser restrito e sobre como
definir as restrições, consulte o Guia do usuário.
manuals.playstation.net/pb/01.html

•• Será necessário emparelhar um controle ao usá-lo pela primeira vez e ao usar o
seu controle em outro sistema PS4™. Se você desejar usar dois ou mais controles,
emparelhe cada controle.
•• Depois de emparelhar seu controle, é possível desconectar o cabo USB e usar
seu controle sem fio.
•• É possível usar até quatro controles ao mesmo tempo. Ao pressionar o botão
(PS), a barra de luz brilha na cor atribuída a você. O primeiro controle a ser
conectado é o azul, e os controles subsequentes brilham em vermelho, verde e
rosa.
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Classificação
indicativa do
jogo

Botão PS

Se sua TV não exibir imagens quando o indicador de alimentação ficar branco,
reinicie seu sistema. Pressione o botão (alimentação) por pelo menos 7
segundos para desligar seu sistema e ligue-o novamente.
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Para alterar mais tarde alguma configuração que você tiver ignorado, selecione
(Configurações) na tela de funções.

Estas classificações não são compatíveis com o nível de controle
parental do sistema PS4™. Consulte a idade aproximada dos usuários
na tabela acima para definir o nível do sistema PS4™.
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Dê uma olhada

Vamos jogar!
Tela de funções
Acesse recursos do sistema PS4™,
inclusive notificações, seus amigos
e configurações.

Iniciar o jogo

Conectar o headset mono

Insira um disco. Selecione o jogo na área de conteúdo para começar a
jogar. Sem disco de jogo? Confira a PlayStation™Store para ver jogos que
podem ser baixados. Consulte "Iniciar sessão na PlayStation™Network".

Para bater papo por voz no jogo, conecte o headset mono no conector
de headset estéreo do seu controle.

Iniciar sessão na PlayStation™Network

Compartilhar suas experiências de jogo

A PlayStation™Network é um serviço online que permite que você
aproveite ainda mais o seu sistema PS4™. Inicie uma sessão para
baixar jogos na PlayStation™Store, compartilhar sua partida e usar uma
variedades de outros recursos e serviços.

Compartilhar sua partida online

Exibir partida compartilhada

Pressione o botão SHARE e escolha uma das opções a seguir para
compartilhar sua partida online:

Use
(Ao vivo do PlayStation) para exibir transmissões, videoclipes ou
capturas de tela compartilhadas por outros jogadores.

Botão SHARE

Headset mono

Vista frontal

Desligar

Mais informações
Guia do usuário

Cuidado

Desconecte o plugue do cabo de alimentação CA da tomada elétrica
somente quando o indicador de alimentação estiver apagado. Se você
desconectá-lo enquanto o indicador de alimentação estiver piscando ou
aceso, poderá haver perda ou corrompimento de dados e você poderá
danificar o seu sistema. Certifique-se de ler a seção "Desligar seu sistema
completamente" a seguir.

Descubra tudo o que o seu sistema PS4™ pode fazer. Saiba como
ajustar as configurações e como usar cada função.
(Configurações) >
(Guia do usuário/Informações úteis)
Selecione
(Guia do usuário) na tela de funções.
>
Também é possível exibir o Guia do usuário visitando:
manuals.playstation.net/document/pb/ps4/

Microfone
Botão para cima
Interruptor
MIC
Clipe

Conector de headset estéreo

Botão para baixo

Tela principal
Área de conteúdo
Acesse seus jogos e outros
conteúdos.

Voltar à tela principal a partir de um jogo
Para voltar à tela principal sem encerrar o jogo, pressione o botão
(PS).
Para voltar a jogar, selecione o jogo na área de conteúdo.

Carregar o seu controle
Com o seu sistema PS4™ ligado ou no modo de repouso, conecte seu
controle usando um cabo USB. Para saber detalhes sobre o modo de
repouso, leia a seção "Desligar".

Bater papo
Baixar jogos

Colocar seu sistema em modo de repouso

Compartilhar sua partida

É possível manter seu sistema PS4™ em modo de repouso quando ele
não estiver em uso. Enquanto seu sistema estiver no modo de repouso,
ele continuará funcionando, mas com baixo consumo de energia. É
possível configurar seu sistema para baixar arquivos e carregar um
controle durante o modo de repouso.

Conectar-se com amigos

Para iniciar uma sessão na PlayStation™Network, você precisa ter uma
conta da Sony Entertainment Network. Para saber detalhes sobre como
iniciar uma sessão, consulte o Guia do usuário.
manuals.playstation.net/pb/03.html

Fazer upload de uma captura de tela
Faça uma captura de tela da sua partida e faça
o upload dela em suas redes sociais ou use
(Mensagens) para enviá-la aos seus amigos.

Encerrar o jogo
Mantenha pressionado o botão
no menu rápido exibido.

(PS) e selecione [Fechar aplicativo]

Botão para cima

Barra de luz

Ejetar o disco
Pressione o botão

Jogar junto
Use
(Share Play) para compartilhar a tela do jogo com outro
jogador e jogar junto.*2

Desligar seu sistema completamente

Fazer upload de um videoclipe
Seu sistema PS4™ grava ininterruptamente os últimos
15 minutos da partida. É possível fazer upload de um
videoclipe da partida gravada em suas redes sociais.

Selecione (Energia) na tela de funções e selecione [Opções de
energia] > [Desligar PS4]. O indicador de alimentação piscará na cor
branca e se apagará.

(ejeção).

Botão para baixo

Indicador de alimentação

Porta USB

Vista frontal

Cabo USB
Para o sistema PS4™

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

Selecione (Energia) na tela de funções e selecione [Entrar no modo
de repouso]. O indicador de alimentação piscará na cor branca e ficará
(PS).
laranja. Para sair do modo de repouso, pressione o botão

Para carregar seu controle enquanto seu sistema estiver em modo de repouso,
selecione uma opção diferente de [Desativado] em
(Configurações) >
[Configurações de economia de energia] > [Definir os recursos disponíveis no
modo de repouso] > [Fornecer energia para as portas USB].

Transmitir sua partida ao vivo
Transmita sua partida usando um serviço de
transmissão ao vivo para que as outras pessoas
assistam às suas aventuras.

Para saber detalhes sobre o recurso de compartilhamento, consulte o
Guia do usuário.
manuals.playstation.net/pb/02.html

Branco

O sistema está ligado.

Laranja

O sistema está em modo de repouso.

Desativado

O sistema está desligado.

Guia de segurança
Saiba como usar seu sistema PS4™ com segurança. Esse manual
também contém os termos da garantia do produto e informações
sobre as especificações. Certifique-se de ler essas informações antes
de usar o seu sistema.
*1
*2

O jogo online com multijogadores requer uma associação ao PlayStation®Plus, vendida separadamente.
O Share Play pode necessitar de uma associação ao PlayStation®Plus. Nem todos os jogos são
compatíveis com este recurso.
Para saber detalhes sobre o PlayStation®Plus, consulte o Guia do usuário.
manuals.playstation.net/pb/05.html

" ", "PlayStation", "
" e "DUALSHOCK" são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony
Interactive Entertainment Inc.
"SONY", "
Corporation.

" e "Sony Entertainment Network" são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas
registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. 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.

