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Damos-te as boas vindas ao mundo  
da PlayStation
Põe a tua PS4 a funcionar com a ajuda deste útil manual de 
início rápido.

CUH-1216A / CUH-1216B 7026989



Vista traseira

 Liga o sistema ao televisor.

Segue as instruções de  a  para ligar o sistema PlayStation®4 ao 
teu televisor.

Como começar

Estás a usar uma PlayStation®Camera? Poderás encontrar as instruções de 
configuração no respetivo manual.

Conector AC IN Porta HDMI OUT Porta de entrada HDMI

Cabo HDMI

Cabo de alimentação 
de CA

Para uma fonte de eletricidade
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 Liga o sistema a um cabo LAN (vendido em 
separado).

Sem ligação Wi-Fi? Podes utilizar um cabo LAN para ligar o sistema 
PS4™ à Internet.
Para ligar o sistema PS4™ à Internet através de Wi-Fi, não ligues 
um cabo LAN.

Recomendamos a ligação do sistema PS4™ à Internet para que desfrutes dele 
ao máximo.

Vista traseira

Porta LAN

Cabo LAN  
(vendido em 

separado)

Tipo de ligação:

Router Dispositivo ligado à 
Internet, por exemplo um 
modem

Para a Internet
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Vista frontal
Indicador de alimentação

Botão de 
alimentação

 Liga o televisor e muda o canal do televisor 
para HDMI™.

 Liga o sistema PS4™ premindo o botão  
 (alimentação).

O indicador de alimentação pisca  a azul antes de ficar  branco.

Se não conseguires obter uma imagem quando o sistema PS4™ é ligado  
(o indicador de alimentação fica a branco ), basta premires o botão  

 (alimentação) durante pelo menos 7 segundos (até o sistema apitar duas 
vezes) para desligares a alimentação; em seguida, volta a ligá-la.
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 Liga o comando sem fios DUALSHOCK®4 ao 
sistema PS4™ utilizando o cabo USB e, em 
seguida, prime o botão  (PS).

O comando será registado (emparelhado) e ligado.

 •  Em algumas situações, é necessário registar o comando, como quando o 
utilizares pela primeira vez ou quando utilizares o comando num outro 
sistema PS4™.

 •  Depois de registar o comando, podes desligar o cabo USB e utilizar o 
comando sem fios.

Vista frontal

Porta USB Porta USB

Cabo USB

Botão PS
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 Seleciona as tuas definições.

Configura uma ligação à Internet, define a data e a hora e ajusta 
outras definições. Segue as instruções apresentadas no ecrã para 
ajustar várias definições e seleciona [Efetuar início agora] no ecrã 
de conclusão da configuração.
Depois de estabeleceres uma ligação à Internet, será transferida 
automaticamente uma atualização do software de sistema, tal 
como serão transferidas atualizações futuras do software de 
sistema.

O teu sistema PS4™ vai ser utilizado por uma criança? Em caso 
afirmativo, certifica-te de que lês a secção "Configurar o 
controlo parental".

Podes alterar as definições que ignoraste anteriormente através de  
 (Definições) no ecrã de funções.
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Algum conteúdo da PS4™ pode não ser adequado para uma 
criança. A maior parte do conteúdo da PS4™ é classificado por um 
organismo independente.

Para garantir que a criança apenas tem acesso a conteúdo 
classificado como adequado, basta configurar o controlo parental 
correto antes de deixar a criança jogar. Podes configurar o controlo 
parental em  (Definições) no ecrã de funções > [Controlos 
parentais] > [Restringir utilização das funcionalidades da PS4] > 
[Aplicação]. Utiliza as tabelas que se seguem para te orientares 
sobre como a configuração do controlo parental está relacionada 
com os diferentes grupos etários.

Podes restringir o acesso a conteúdo de vídeo de discos Blu-ray 
Disc™ e DVD, e ao Navegador de Internet, a partir de 

 (Definições) no ecrã de funções > [Controlos parentais] > 
[Restringir utilização das funcionalidades da PS4]. Restringir o 
acesso ao Navegador de Internet não impede a execução de 
algumas aplicações que utilizam a Internet.

Independentemente das definições de controlo parental, a 
atividade da criança deverá ser monitorizada no sistema PS4™. 
As definições de controlo parental podem ser substituídas em 
qualquer altura para permitir que uma criança mais velha ou um 
adulto possa jogar.

Europa, África e Índia

Idade do jogador
Menos 

de 3
3-6 7-11 12-15 16-17

Mais 
de 18

Configuração do 
controlo parental 
da PS4™

1 2 3 5 7 9

Classificação etária 
do jogo mais 
elevada

Configurar o controlo parental
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Alemanha

Idade do jogador
Menos 

de 6
6-11 12-15 16-17

Mais de 
18

Configuração do 
controlo parental 
da PS4™

1 3 5 7 9

Classificação etária 
do jogo mais 
elevada

Portugal

Idade do jogador
Menos 

de 4
4-5 6-11 12-15 16-17

Mais 
de 18

Configuração do 
controlo parental 
da PS4™

1 2 3 5 7 9

Classificação etária 
do jogo mais 
elevada

Para mais informações sobre controlos parentais e classificações etárias,  
visita eu.playstation.com/parents ou consulta a secção de definições do 
manual do utilizador.
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Utilizar o ecrã

Ecrã de funções
Acede aqui a várias funções, 
incluindo os detalhes de troféus 
atuais, novas notificações, Amigos 
e Definições.

Ecrã inicial

Área de conteúdos
Acede aos teus jogos e a 
outro conteúdo. O conteúdo 
é apresentado na totalidade 
da esquerda para a direita, 
de acordo com o acedido 
mais recentemente.

Ecrã de informações do 
conteúdo
Acede às últimas informações 
sobre o conteúdo selecionado.

Botão para cima

Botão para cima

Botão para baixo

Botão para baixo
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 Insere um disco.

O jogo aparece na área de conteúdos do ecrã inicial.

 Seleciona o jogo para começares a jogar.

Jogar

Vista frontal

Regressar ao ecrã inicial de 
um jogo
Para regressares ao ecrã inicial  
sem sair de um jogo, prime o botão 

 (PS). 
Para retomar o jogo, seleciona-o na 
área de conteúdos.

Sair de um jogo
Mantém premido o botão  (PS) 
e seleciona [Fechar aplicação].

Remover um disco
Prime o botão  (ejeção).

Botão de ejeção

Vista frontal
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Ir a  (PlayStation®Store)
Agora que tens um sistema PS4™, é chegada a altura de ir ver o 
que está disponível na PlayStation®Store.

A PlayStation®Store possui uma grande variedade de conteúdo 
transferível, algum do qual não consegues obter em mais lado 
nenhum. Encontrarás jogos para todos os gostos, extras de jogos 
que os tornam ainda mais divertidos, demonstrações gratuitas e 
muito, muito mais. E podes até começar a jogar os teus jogos 
favoritos antes da transferência terminar.

Partilhar a experiência de jogar
Quando utilizares alguns dos serviços online do sistema PS4™, 
podes carregar capturas de ecrã e clipes de vídeo de um jogo e 
difundir (transmitir) o teu jogo. Prime o botão SHARE e, depois, 
segue as instruções nos ecrãs para utilizares esta funcionalidade.

Botão SHARE
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Desfruta ainda mais do teu sistema PS4™ com a 
PlayStation™Network. Quando inicias sessão na 
PlayStation™Network, podes usar uma variedade de 
funcionalidades e serviços.
Para iniciares sessão na PlayStation™Network, precisas de uma 
conta Sony Entertainment Network e de uma ligação à Internet. 
Criar uma conta é grátis. Podes ainda usar uma conta no sistema 
PS4™ que tenha sido criada noutro dispositivo, como por exemplo, 
um sistema PlayStation®3 ou um sistema PlayStation®Vita.

A PlayStation®Store e a PlayStation™Network estão sujeitas a 
termos de utilização e restrições de país e idioma.  
Consulta eu.playstation.com/legal para obteres mais detalhes.
Os utilizadores são responsáveis pelas taxas do serviço de acesso  
à Internet.
Os utilizadores têm de ter no mínimo 7 anos e os utilizadores com 
menos de 18 anos necessitam de autorização dos pais. Podem ser 
aplicadas restrições etárias adicionais. São aplicáveis taxas a alguns 
conteúdos e/ou serviços. 
A disponibilidade do serviço não está garantida.

Se não tiveres uma conta SEN
Seleciona  (Definições) > [PlayStation™Network/Gestão de 
contas] > [Iniciar sessão na PlayStation™Network] no ecrã de 
funções e segue os ecrãs para criar uma conta.

Se já tiveres uma conta SEN
Seleciona  (Definições) > [PlayStation™Network/Gestão de 
contas] > [Iniciar sessão na PlayStation™Network] no ecrã de 
funções, introduz a tua ID e palavra-passe de início de sessão e, 
em seguida, selecciona [Iniciar a sessão].

Iniciar sessão na PlayStation™Network

Para criares uma subconta para utilizadores com menos de uma certa 
idade, primeiro tens de criar uma conta mestra para um pai ou 
encarregado de educação.
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Carregamento
Para utilizares o comando sem fios, primeiro tens de carregar a 
respetiva bateria. Mantém premido o botão  (PS); o nível de 
carga da bateria do comando aparece no ecrã.

 Liga o sistema PS4™ (o indicador de 
alimentação acende-se  a branco) ou 
configura-o para o modo de repouso (o 
indicador de alimentação acende-se  a cor-de-
laranja).

 Liga o comando ao sistema PS4™ com o cabo 
USB.

Utilizar o comando

Para carregares o teu comando em modo de repouso, primeiro é 
necessário colocar uma marca de verificação na opção [Fornecer energia
às portas USB] em  (Definições) > [Definições de poupança de energia] 
> [Definir as funções disponíveis no modo de repouso].

Barra de luz

Para o teu  
sistema PS4™

Porta USB
Cabo USB
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Utilizar o auscultador monofónico com microfone
Liga o auscultador monofónico com microfone ao teu comando 
para poderes conversar durante o jogo.

Utilizar vários comandos
É possível utilizar até 4 comandos em simultâneo.
Quando se prime o botão  (PS) num comando cujo registo já 
esteja concluído, uma cor será atribuída a esse utilizador e a barra 
de luz acende-se com a sua cor, dependendo da ordem pela qual 
se juntar. O primeiro utilizador é azul, o segundo é vermelho, o 
terceiro é verde e o quarto é cor-de-rosa.

Microfone

Interruptor  
MIC

Auscultador monofónico 
com microfone

Entrada de auriculares 
estéreo

Clipe
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 Cuidado
Se desligares o cabo de alimentação de CA quando o indicador de 
alimentação estiver aceso ou a piscar, existe a possibilidade de perda ou 
corrupção de dados, ou do sistema ficar danificado. Apenas podes 
desligar o cabo de alimentação de CA quando a alimentação estiver 
completamente desligada. Certifica-te de que lês a secção "Desligar 
completamente a alimentação" em seguida.

Entrar no modo de repouso
É possível carregar o comando a partir de uma porta USB e manter 
a sessão iniciada na PlayStation™Network durante o modo de 
repouso.
Seleciona  (Energia) no ecrã de funções e, em seguida, [Opções 
de energia] > [Entrar no modo de repouso]. A imagem desaparece 
e o indicador de alimentação pisca  a branco antes de ficar 
 cor-de-laranja.
Para sair do modo de repouso, prime o botão  (PS).

Desligar completamente a alimentação
Seleciona  (Energia) no ecrã de funções e, em seguida, [Desligar 
PS4]. A imagem desaparece e o indicador de alimentação pisca  
a branco antes de se desligar.

Estado do indicador de alimentação

 Branco A alimentação está ligada

 Cor-de-laranja Modo de repouso

Apagado A alimentação está desligada

Desligar a alimentação
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Mais informações
Manual do utilizador
O manual do utilizador contém mais informações sobre o que o 
teu sistema PS4™ consegue fazer – incluindo como ajustar 
definições, o tempo que demora a carregar o comando e como 
utilizar cada função. Seleciona  (Definições) >  (Manual do 
utilizador) no ecrã de funções.
Também podes consultar o manual do utilizador em:
eu.playstation.com/help/ps4/manuals/
É necessário ter uma ligação à Internet para ver o manual do 
utilizador.

Manual de segurança
O manual de segurança contém informações sobre como utilizares 
o teu sistema PS4™ em segurança e informações sobre 
especificações. Certifica-te de que o lês antes de utilizar o sistema.

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

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

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.

"Blu-ray Disc™" and "Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
As informações sobre funcionalidades do sistema e as imagens publicadas neste documento 
podem diferir das informações e imagens do teu sistema, consoante a versão de software de 
sistema utilizada. Além disso, as ilustrações e as imagens dos ecrãs utilizadas neste manual podem 
ser diferentes do produto real.

A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio.
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