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Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
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Προειδοποίηση
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη 
συσκευή αυτή σε βροχή ή υγρασία.

Για να αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε 
επάνω στην κονσόλα δοχεία που περιέχουν υγρά. 

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το περίβλημα. Να αναθέτετε 
τις εργασίες επισκευής αποκλειστικά σε κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό 
προσωπικό.

Προσοχή
Η χρήση χειριστηρίων ή ρυθμίσεων ή απόδοσης διαδικασιών διαφορετικών από 
αυτών που καθορίζονται στο παρόν ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα έκθεση σε 
επικίνδυνη ακτινοβολία.
Η χρήση οπτικών οργάνων με αυτό το προϊόν θα αυξήσει τον κίνδυνο για τα 
μάτια.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Αυτή η συσκευή είναι ταξινομημένη ως προϊόν ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC60825-1: 2001.

Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τους 
περιορισμούς που καθορίζονται στην Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας για χρήση καλωδίου σύνδεσης βραχύτερου των 3 μέτρων (9,8 
ποδιών).

Τοποθετήστε την κονσόλα τουλάχιστον 10 εκατοστά (4 ίντσες) μακριά από τους 
τοίχους ή τα περιβάλλοντα αντικείμενα.
Εάν τοποθετήσετε την κονσόλα κοντά στους τοίχους ή σε άλλα αντικείμενα 
μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.

Διαβάστε προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία την κονσόλα 
PlayStation®2
Ορισμένα άτομα ενδέχεται να πάθουν επιληπτικές κρίσεις όταν βλέπουν φώτα ή 
σχήματα που αναβοσβήνουν στο καθημερινό περιβάλλον. Αυτά τα άτομα μπορεί 
να πάθουν κρίση ενώ παρακολουθούν τηλεόραση ή παίζουν βιντεοπαιχνίδια, 
συμπεριλαμβανομένων των DVD βίντεο και των παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται 
στην κονσόλα PlayStation®2. Οι παίκτες οι οποίοι δεν έπαθαν ποτέ κρίση, 
ενδέχεται να πάσχουν από επιληψία που δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί. 
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν θέσετε σε λειτουργία την κονσόλα 
PlayStation®2 σε περίπτωση που πάσχετε από επιληψία ή σας παρουσιαστούν 
οποιαδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα όταν παρακολουθείτε τηλεοπτικά 
προγράμματα ή παίζετε βιντεοπαιχνίδια: αλλοιωμένη όραση, μυϊκοί σπασμοί ή 
άλλες ακούσιες κινήσεις, απώλεια συνείδησης του περιβάλλοντός σας, διανοητική 
σύγχυση ή/και σπασμοί.

Συμβατότητα τίτλων λογισμικού
Κάποιοι τίτλοι λογισμικού μορφής PlayStation® ή PlayStation®2 μπορεί να 
λειτουργούν διαφορετικά σε αυτή την κονσόλα από ό,τι στις προηγούμενες 
κονσόλες PlayStation®2 ή PlayStation® ή μπορεί να μη λειτουργούν σωστά σε αυτή 
την κονσόλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία μας στο 
Web στη διεύθυνση www.eu.playstation.com/ps2.

10 εκ. (4 ίντσες)

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Computer Entertainment Inc., 
2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan (Ιαπωνία). Ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την 
ασφάλεια προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 
Stuttgart, Germany (Γερμανία). Διανέμεται στην Ευρώπη από την Sony Computer 
Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP.
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Προφυλάξεις
Ασφάλεια
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας. 
Ωστόσο, κάθε ηλεκτρική συσκευή, εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, ενέχει τον 
κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. Για να 
συμβάλλετε στη διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας, ακολουθήστε τις 
παραπάνω οδηγίες:
• Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις οδηγίες.
•  Σταματήστε αμέσως τη χρήση και αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου 

ρεύματος από την πρίζα εάν η συσκευή λειτουργεί ασυνήθιστα ή παράγει 
ασυνήθιστους ήχους ή οσμές.

•  Μη συνδέετε στην υποδοχή δικτύου καλώδια διαφορετικά από αυτά που 
καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.

•  Επικοινωνήστε με την αρμόδια γραμμή εξυπηρέτησης πελατών PlayStation®, που 
αναφέρεται σε κάθε εγχειρίδιο λογισμικού των PlayStation® και PlayStation®2, 
εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά.

Χρήση και χειρισμός
•  Όταν θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, θα πρέπει να παίζετε σε καλά φωτιζόμενο 

χώρο και να κάθεστε σε απόσταση ασφαλείας από την οθόνη της τηλεόρασης.
•  Αποφύγετε τη χρήση της κονσόλας για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Για 

να μην κουράζετε τα μάτια σας, κάντε διάλειμμα για περίπου 15 λεπτά κάθε μία 
ώρα παιχνιδιού.

•  Σταματήστε αμέσως τη χρήση της κονσόλας εάν αισθανθείτε οποιοδήποτε από 
τα παρακάτω συμπτώματα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε 
έναν ιατρό.

 – Ζάλη, ναυτία ή αίσθηση παρόμοια με αστάθεια
 – Κούραση, αίσθημα κόπωσης στα χέρια
 – Κουρασμένα και ξηρά μάτια που πονάνε
•  Μη χρησιμοποιείτε την κονσόλα κοντά σε νερό.
•  Μην τοποθετείτε την κονσόλα και τα συνδεδεμένα εξαρτήματα στο πάτωμα ή σε 

σημεία όπου ενδέχεται να σκοντάψουν ή να μπερδευτούν τα διερχόμενα άτομα.
•  Μην τοποθετείτε την κονσόλα ή τα εξαρτήματά της σε επιφάνειες ασταθείς, 

κεκλιμένες ή επιφάνειες που υφίστανται κραδασμούς.
•  Μην εκθέτετε την κονσόλα ή τα εξαρτήματά της σε υψηλές θερμοκρασίες, 

υψηλή υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως (θέστε τη σε λειτουργία σε περιβάλλον 
όπου το εύρος θερμοκρασιών κυμαίνεται από 5°C έως 35°C/41°F έως 95°F).

•  Μην τοποθετείτε την κονσόλα σε σημεία που δεν αερίζονται επαρκώς, όπως σε 
μικρούς, κλειστούς χώρους, να ακουμπά απευθείας επάνω σε κάποιο τοίχο ή σε 
παχύ χαλί ή σκέπασμα.

• Μην εκθέτετε την κονσόλα σε σκόνη, καπνό ή ατμό.
• Μην επιτρέψετε να εισέλθουν στην κονσόλα υγρά ή μικρά σωματίδια.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στην κονσόλα.
•  Μην αγγίζετε τις υποδοχές της κονσόλας ή των εξαρτημάτων της και μην 

εισάγετε ξένα αντικείμενα σε αυτούς.
•  Μην επιτρέψετε να συσσωρευτεί σκόνη ή ξένα αντικείμενα γύρω από τους 

αεραγωγούς της κονσόλας. Απομακρύνετε τη σκόνη με μια ηλεκτρική σκούπα 
χαμηλής ισχύος.

•  Τοποθετήστε την κονσόλα μόνο σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση. Όταν την 
τοποθετείτε στην κατακόρυφη θέση, χρησιμοποιήστε το κατακόρυφο στήριγμα 
(για PlayStation®2) (SCPH-90110 E) (πωλείται χωριστά) το οποίο είναι συμβατό με 
την κονσόλα αυτή. Επίσης, μην αλλάζετε τη θέση της κονσόλας, ενόσω είναι 
ενεργοποιημένη.

•  Μην αφήνετε το δίσκο μέσα στην κονσόλα όταν μετακινείτε ή αλλάζετε τη  
θέση της.

• Μην αγγίζετε τους δίσκος ενόσω περιστρέφονται.
•  Μην κλείνετε το κάλυμμα του δίσκου με τρόπο που να πιάσετε το χέρι ή τα 

δάκτυλά σας.
•  Πριν από την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της 

συσκευής αναπαραγωγής DVD ακολουθώντας τις παρεχόμενες οδηγίες.
•  Διατηρείτε την κονσόλα και τα εξαρτήματά της, μαζί με τα μέσα σύνδεσης και 

στερέωσης καλωδίων, μακριά από μικρά παιδιά.

Χρήση του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος
•  Μην αγγίζετε το βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος με  

βρεγμένα χέρια.
•  Μην αγγίζετε την κονσόλα ή τα συνδεδεμένα εξαρτήματα κατά τη διάρκεια 

ηλεκτρικής καταιγίδας.
•  Μην αγγίζετε την κονσόλα για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, ενόσω η 

κονσόλα είναι ενεργοποιημένη, διότι ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα 
χαμηλής θερμοκρασίας.

•  Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία, πρέπει να επιθεωρείτε τακτικά το 
καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος. Εάν προκληθεί βλάβη, σταματήστε αμέσως 
τη χρήση και επικοινωνήστε με αρμόδια γραμμή εξυπηρέτησης πελατών 
PlayStation®, που αναφέρεται σε όλα τα εγχειρίδια λογισμικού των PlayStation® 
και PlayStation®2.

•  Μη χρησιμοποιείτε άλλο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από αυτό που 
παρέχεται.

•  Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει σκόνη ή χνούδι στο βύσμα του καλωδίου, προτού το 
εισάγετε στην πρίζα. Εάν το βύσμα λερωθεί, σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί 
προτού το συνδέσετε.

•  Μην επιτρέψετε να συσσωρευτεί σκόνη ή ξένα αντικείμενα γύρω από τις 
υποδοχές στην κονσόλα. Πριν συνδέσετε καλώδια, να ελέγχετε επίσης ότι δεν 
υπάρχει σκόνη ή ξένα αντικείμενα στις υποδοχές των καλωδίων ή μέσα ή επάνω 
στην πρίζα. Εάν υπάρχει σκόνη ή άλλα αντικείμενα στις υποδοχές, μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
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•  Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα, προτού 
καθαρίσετε ή μετακινήσετε την κονσόλα ή όταν δεν σκοπεύετε να 
χρησιμοποιήσετε την κονσόλα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όταν 
αποσυνδέετε το καλώδιο, πιάστε το καλώδιο ρεύματος από το βύσμα και 
τραβήξτε το απευθείας από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ από το καλώδιο και 
μην τραβάτε υπό γωνία.

•  Μη συνδέετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε μετασχηματιστή τάσης ή 
σε αναστροφέα ρεύματος.

Όταν χρησιμοποιείται λογισμικό που υποστηρίζει τη λειτουργία 
κραδασμών του αναλογικού χειριστηρίου (DUALSHOCK®2)
Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κραδασμών εάν είστε αδιάθετοι ή έχετε 
τραυματισμό στα οστά, τις αρθρώσεις ή τους μυς των χεριών ή βραχιόνων σας. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία κραδασμών 
στο “Off” (Ανενεργό) στο μενού επιλογών του λογισμικού.

Δίκτυο (εκτός από τοπικά δίκτυα)
• Απαιτείται ευρυζωνική σύνδεση Διαδικτύου για τη σύνδεση σε δίκτυο.
•  Όταν συνδέετε την κονσόλα PlayStation®2 σε δίκτυο, ο πάροχος υπηρεσιών 

Διαδικτύου μπορεί να σας χρεώσει πρόσθετα τέλη χρήσης. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, τα τέλη χρήσης μπορεί να είναι περισσότερα από ό,τι αναμένετε. 
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στο συμβόλαιο 
υπηρεσιών ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.

•  Ενθαρρύνουμε τους γονείς να παρακολουθούν τα παιδιά κατά τα διαδικτυακά 
παιχνίδια προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του 
Διαδικτύου.

Σύνδεση με καλώδιο Ethernet
Μη συνδέετε σε υποδοχή δικτύου καλώδια Ethernet ή τηλεφωνικά καλώδια των 
ακόλουθων τύπων:
•  Καλώδια Ethernet που δεν είναι κατάλληλα για χρήση με δίκτυο 10Base-

T/100Base-TX
• Τυπικές οικιακές τηλεφωνικές γραμμές
• Οποιαδήποτε γραμμή συμβατή με ISDN (ψηφιακή) ή γραμμή δεδομένων
• Τηλεφωνικές γραμμές PBX
• Άλλοι  “άγνωστοι” τύποι τηλεφωνικών γραμμών

Χειρισμός δίσκου
•  Μην ακουμπάτε την επιφάνεια του δίσκου όταν τον χειρίζεστε. Κρατήστε τον 

από τις άκρες.
•  Μην κολλάτε χαρτί ή αυτοκόλλητες ταινίες επάνω στο δίσκο και μην γράφετε 

επάνω στους δίσκους.

•  Τυχόν δαχτυλιές, σκόνη, βρομιά ή γρατσουνιές επάνω στο δίσκο πιθανόν να 
παραμορφώσουν την εικόνα ή να μειώσουν την ποιότητα του ήχου. Να 
χειρίζεστε πάντοτε τους δίσκους με προσοχή και να βεβαιώνεστε ότι είναι 
καθαροί πριν από τη χρήση.

•  Μην αφήνετε τους δίσκους κοντά σε πηγές θερμότητες, σε άμεσο ηλιακό φως ή 
σε χώρους με υψηλή υγρασία.

•  Να αποθηκεύετε τους δίσκους στη θήκη τους όταν δεν τους χρησιμοποιείτε.
•  Να καθαρίζετε τους δίσκους με ένα μαλακό πανί, σκουπίζοντας απαλά από το 

κέντρο προς τις άκρες. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζόλιο, καθαριστικά 
του εμπορίου που δεν προορίζονται για δίσκους CD και αντιστατικά σπρέι που 
προορίζονται για δίσκους βινυλίου.

•  Μη χρησιμοποιείτε δίσκους ακανόνιστους σχήματος (για παράδειγμα δίσκους 
σε σχήμα καρδιάς ή αστεριού) ή δίσκους που έχουν υποστεί ζημιά, έχουν 
παραμορφωθεί ή επιδιορθωθεί.

Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ την κονσόλα ή τα εξαρτήματα που τη 
συνοδεύουν
Να χρησιμοποιείτε την κονσόλα PlayStation®2 και τα εξαρτήματά της σύμφωνα με 
τις οδηγίες που παρέχονται στο πληροφοριακό υλικό του προϊόντος. Δεν 
παρέχεται εξουσιοδότηση για την ανάλυση ή τη μετατροπή της κονσόλας ή για 
την ανάλυση και τη χρήση των διατάξεων των κυκλωμάτων της. Στο εσωτερικό 
της κονσόλας PlayStation®2 δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορούν να 
επισκευαστούν από το χρήστη. Η αποσυναρμολόγηση της κονσόλας θα ακυρώσει 
την εγγύηση. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε ακτινολογία λέιζερ, καθώς 
και κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας.

Όταν συνδέετε την κονσόλα σε τηλεόραση πλάσματος ή σε τηλεόραση 
προβολής*
Μην αφήνετε κάποια ακίνητη εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης για 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα, επειδή αυτό πιθανόν να αφήσει ένα μόνιμο, 
αχνό είδωλο στην οθόνη.
* Εκτός από τους τύπους οθόνης LCD

Σημείωση για την ασφάλεια κατά την αναπαραγωγή DVD ή CD
Εάν ρυθμίσετε την ένταση σε πολύ υψηλό επίπεδο, ενδέχεται να προκαλέσετε 
βλάβη στην ακοή σας ή στα ηχεία.
Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την ένταση του ήχου.

Συγκέντρωση υδρατμών
Εάν μεταφέρετε απευθείας την κονσόλα ή το δίσκο από ένα ψυχρό σε ένα θερμό 
χώρο, πιθανόν να αποτεθεί υγρασία στο φακό μέσα στην κονσόλα ή επάνω στο 
δίσκο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η κονσόλα πιθανόν να μη λειτουργεί σωστά. Στην 
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περίπτωση αυτή, αφαιρέστε το δίσκο, απενεργοποιήστε την κονσόλα και 
αποσυνδέστε την από την πρίζα. Μην τοποθετήσετε και πάλι το δίσκο στην 
κονσόλα προτού εξατμιστεί η υγρασία (η διαδικασία αυτή πιθανόν να διαρκέσει 
πολλές ώρες). Εάν η κονσόλα και πάλι δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με 
την αρμόδια γραμμή εξυπηρέτησης πελατών PlayStation®, που αναφέρεται σε κάθε 
εγχειρίδιο λογισμικού των PlayStation® και PlayStation®2.

Καθαρισμός
•  Για λόγους ασφάλειας, προτού καθαρίσετε την κονσόλα ή τα συνδεδεμένα 

εξαρτήματα, 1) απενεργοποιήστε την κονσόλα, 2) αποσυνδέστε το βύσμα της 
κονσόλας από την πρίζα και 3) αποσυνδέστε το καλώδιο Ethernet από την 
κονσόλα.

•  Για τον καθαρισμό της κονσόλας, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη 
χρησιμοποιείτε διαλύτες ή πανί για τη σκόνη που έχει υποστεί χημική 
επεξεργασία για να καθαρίσετε το προϊόν.

•  Μην αγγίζετε το φακό που υπάρχει στο εσωτερικό του καλύμματος του δίσκου. 
Για να προστατεύσετε το φακό από τη σκόνη, έχετε το κάλυμμα του δίσκου 
κλειστό, εκτός εάν τοποθετείτε ή αφαιρείτε δίσκους.

Προστασία των εξωτερικών μερών
Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στα βαμμένα μέρη, ακολουθήστε τις 
παρακάτω προφυλάξεις:
•  Μη χύνετε υγρά όπως οινόπνευμα, διαλύτες ή άλλες χημικές ουσίες επάνω  

στο προϊόν.
•  Μην τοποθετείτε υλικά από καουτσούκ ή βινύλιο επάνω στο εξωτερικό μέρος 

της κονσόλα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Διαφορές με προηγούμενα μοντέλα PlayStation®2
Αυτή η έκδοση της κονσόλας PlayStation®2 μπορεί να είναι διαφορετική από 
προηγούμενα μοντέλα όσον αφορά τη συμβατότητα με προαιρετικά 
εξαρτήματα και τη μέθοδο λειτουργίας του λογισμικού παιχνιδιού.  
Για πλήρεις λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο Web στη 
διεύθυνση www.eu.playstation.com/ps2.

Όπου βλέπετε ένα από αυτά τα σύμβολα σε οποιαδήποτε από τα ηλεκτρικά 
προϊόντα, μπαταρίες ή συσκευασίες μας, δείχνει ότι το σχετικό ηλεκτρικό προϊόν  
ή μπαταρία δεν πρέπει να διατίθεται ως γενικό οικιακό απόβλητο στην Ευρώπη. 
Για να εξασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και 
της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα διαθέτετε σύμφωνα με τους ισχύοντες 
τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις διάθεσης του ηλεκτρικού εξοπλισμού/μπαταριών.
Με αυτές τις ενέργειες, θα βοηθήσετε να συντηρήσετε τους φυσικούς πόρους και 
να βελτιώσετε τα πρότυπα της προστασίας του περιβάλλοντος στην επεξεργασία 
και τη διάθεση των ηλεκτρικών αποβλήτων.

Το προϊόν αυτό περιέχει μια μπαταρία που είναι μόνιμα ενσωματωμένη για λόγους 
ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να 
αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και θα πρέπει να αφαιρεθεί 
μόνο από ειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να εξασφαλιστεί η σωστή 
επεξεργασία αποβλήτων της μπαταρίας, απορρίψτε αυτό το προϊόν όπως τα 
ηλεκτρικά απόβλητα.
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Σχετικά με το πληροφοριακό υλικό της κονσόλας 
PlayStation®2 

Το πληροφοριακό υλικό της κονσόλας PlayStation®2 περιλαμβάνει τα εξής:

• Σύντομος οδηγός (παρόν έγγραφο)
  Το έγγραφο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και την 

εκτέλεση βασικών λειτουργιών στην κονσόλα, καθώς και πληροφορίες σχετικά 
με την ασφάλεια και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

• Οδηγίες χρήσης (www.eu.playstation.com/manuals)
  Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο έγγραφο αυτό (σε μορφή PDF) από 

ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω του Διαδικτύου. Περιέχει πληροφορίες σχετικά 
με την εκτέλεση προηγμένων λειτουργιών στην κονσόλα, τεχνικών 
προδιαγραφών και άλλων πληροφοριών.

Για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την κονσόλα PlayStation®2, 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.eu.playstation.com/ps2.

Έλεγχος των περιεχομένων της συσκευασίας
Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα παρακάτω είδη. Εάν κάποια είδη λείπουν, 
επικοινωνήστε με την αρμόδια γραμμή εξυπηρέτησης πελατών PlayStation® που 
αναφέρεται σε κάθε εγχειρίδιο λογισμικού των PlayStation® και PlayStation®2.

• Κονσόλα PlayStation®2 ...1
• Αναλογικό χειριστήριο (DUALSHOCK®2) ...1
• Καλώδιο AV ...1
• Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος ...1
• Υποδοχή βύσματος Euro-AV ...1
• Έντυπο υλικό
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Εγκατάσταση της κονσόλας PlayStation®21
 Προειδοποίηση

• Μην συνδέετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος της κονσόλας στην πρίζα, προτού ολοκληρώσετε όλες τις άλλες συνδέσεις.
• Η υποδοχή της πρίζας πρέπει να τοποθετείται κοντά στον εξοπλισμό και η πρόσβαση σε αυτήν πρέπει να είναι εύκολη.

Πριν από την εγκατάσταση
•  Μην τοποθετείτε την κονσόλα σε μέρη με υπερβολική σκόνη ή καπνό τσιγάρου. Τα υπολείμματα καπνού τσιγάρου ή η συσσώρευση σκόνης στα εσωτερικά εξαρτήματα, 

όπως ο φακός, πιθανόν να προκαλέσουν βλάβη στην κονσόλα.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι σβηστή πριν συνδέσετε την κονσόλα PlayStation®2.

Ενδεικτική λυχνία @/1 (λειτουργία/
αναμονή)

Αναλογικό χειριστήριο
(DUALSHOCK®2)

Είσοδοι ήχου και βίντεο
της τηλεόρασης

Κίτρινη

Λευκή

Κόκκινη

Καλώδιο AV Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος

Στην πρίζα*

Όταν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε 
πρίζα, η ενδεικτική λυχνία @/1 θα ανάψει σε 
κόκκινο χρώμα για να υποδείξει ότι η κονσόλα 
βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας αναμονής.
*  Για μερικές περιοχές, η υποδοχή της πρίζας θα 

διαφέρει από αυτήν που απεικονίζεται.

Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο διαφορετικό από το παρεχόμενο καλώδιο AV, ανατρέξτε στην παράγραφο “Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο διαφορετικό από το 
παρεχόμενο καλώδιο AV” (  σελίδα 14).

Συμβουλή
Μπορείτε να συνδέετε διάφορες συσκευές USB στην κονσόλα PlayStation®2, αλλά δεν είναι όλες συμβατές. Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με τη συσκευή USB για 
περισσότερες πληροφορίες.
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Όταν χρησιμοποιείτε βύσμα σύνδεσης Euro-AV
Συνδέστε την κονσόλα PlayStation®2 στη σύνδεση Euro-AV (SCART) στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας το βύσμα σύνδεσης Euro-AV και το καλώδιο AV, αφού φροντίσετε να 
αντιστοιχήσετε τα έγχρωμα βύσματα του καλωδίου AV στις αντίστοιχες υποδοχές του βύσματος σύνδεσης.

Τηλεόραση

Βύσμα σύνδεσης Euro-AV

Στην υποδοχή Euro-AV

Καλώδιο AV

Στην υποδοχή πολλαπλής εξόδου 
AV MULTI OUT
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Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κονσόλας2

Απενεργοποίηση της κονσόλας
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί @/1/RESET για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο. Η ενδεικτική λυχνία @/1 θα γίνει κόκκινη, υποδεικνύοντας ότι η κονσόλα έχει 
περάσει στον τρόπο λειτουργίας αναμονής.

Συμβουλή
Σε τρόπο λειτουργίας αναμονής, η ισχύς στην κονσόλα δεν είναι πλήρως απενεργοποιημένη. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα για μεγάλη χρονική 
περίοδο, βγάλτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα.

Τηλεόραση

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση 
και επιλέξτε την κατάλληλη 
είσοδο.

Ένδειξη @/1

Πατήστε το κουμπί @/1 (λειτουργία/
αναμονή)/RESET.
Η ενδεικτική λυχνία @/1 ανάβει σε πράσινο 
χρώμα. Η τηλεόραση κατόπιν εμφανίζει την 
έξοδο από την κονσόλα.
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Αναπαραγωγή περιεχομένου3
Μπορείτε να αναπαράγετε παιχνίδια, DVD-Video και Audio CD στην κονσόλα PlayStation®2.
Εισάγετε το δίσκο και αρχίστε την αναπαραγωγή.

Για οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή ενός παιχνιδιού, ανατρέξτε στο “Διεξαγωγή ενός παιχνιδιού” (  σελίδα 11).
Για DVD, βλ.  “Παρακολούθηση DVD” (  σελίδα 12).
Για Audio CD, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης (  σελίδα 6).

Έξοδος ήχου Dolby Digital ή DTS
Συνδέστε συσκευή ψηφιακού ήχου στην κονσόλα PlayStation®2 με τη χρήση ενός οπτικού ψηφιακού καλωδίου (για ήχο) που διατίθεται στο εμπόριο.
•  Για έξοδο ήχου από DVD-Video: Από τον πίνακα ελέγχου (  σελίδα 12), ρυθμίστε το “Dolby Digital” ή το “DTS” σε “On” (Ενεργό) στο  [Setup (Διαμόρφωση)] t 

“Audio Setup” (Διαμόρφωση ήχου) t “Audio Digital Out” (Έξοδος ψηφιακού ήχου). 
• Για έξοδο ήχου από παιχνίδια: Η μέθοδος διαμόρφωσης διαφέρει ανάλογα με το παιχνίδι. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με το παιχνίδι.

Κουμπί @/1 (λειτουργία/αναμονή)/RESET

Πατήστε το κουμπί A (άνοιγμα) 
για να ανοίξετε το κάλυμμα. 

Πατήστε κάτω στο κέντρο του καλύμματος  
του δίσκου για να το κλείσετε.

Τοποθετήστε το δίσκο στην κονσόλα, με 
την πλευρά της ετικέτας στραμμένη 
προς τα επάνω.

Ενδεικτική λυχνία τρόπου λειτουργίας

Κουμπί ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ λειτουργίας
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Διεξαγωγή ενός παιχνιδιού
Μπορείτε να αναπαράγετε λογισμικό μορφής PlayStation®2 και PlayStation® στην 
κονσόλα PlayStation®2.

Έναρξη παιχνιδιού
Εισάγετε το δίσκο και αρχίστε την αναπαραγωγή.

Επαναφορά παιχνιδιού
Πατήστε το κουμπί @/1/RESET. Προσέχετε να μην πατήσετε κατά λάθος το κουμπί 
@/1/RESET ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, επειδή το παιχνίδι θα επαναφερθεί.

Τερματισμός παιχνιδιού
Αφού αποθηκεύσετε τα δεδομένα παιχνιδιού, σβήστε την κονσόλα και κατόπιν 
αφαιρέστε το δίσκο.

Χρήση του αναλογικού χειριστηρίου (DUALSHOCK®2)
Το αναλογικό χειριστήριο (DUALSHOCK®2) είναι εξοπλισμένο με ευαίσθητα στην 
πίεση κουμπιά και μοχλούς. Αυτό σας επιτρέπει να ελέγχετε τη δράση του 
παιχνιδιού με ενισχυμένη ακρίβεια ανάλογα με τη δύναμη που πατάτε τα κουμπιά 
ή με την κλίση που γέρνετε τον αναλογικό μοχλό. Αποτελεί επίσης ένα χειριστήριο 
εξαναγκασμένης ανατροφοδότησης με λειτουργία δόνησης.

Αλλαγή τρόπων λειτουργίας
Ανάλογα με το παιχνίδι, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το χειριστήριο σε ψηφιακή ή 
αναλογική λειτουργία. Πατήστε το κουμπί ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ λειτουργίας του 
χειριστηρίου για να μεταβείτε σε αναλογική λειτουργία (ενδεικτική λυχνία: 
κόκκινη). Για να επιστρέψετε σε ψηφιακή λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ λειτουργίας. Μερικά παιχνίδια κάνουν αυτή τη ρύθμιση 
αυτόματα.

Χρήση καρτών μνήμης
Μπορείτε να αποθηκεύετε και να φορτώνετε δεδομένα παιχνιδιού 
χρησιμοποιώντας μια κάρτα μνήμης (πωλείται χωριστά). Μπορείτε επίσης να 
διαγράφετε ή να αντιγράφετε δεδομένα παιχνιδιού από τη μία κάρτα μνήμης  
στην άλλη.

Τύποι των καρτών μνήμης
Υπάρχουν δύο τύποι κάρτας μνήμης. Επιλέξτε μια κάρτα μνήμης που είναι 
κατάλληλη για το λογισμικό που χρησιμοποιείτε.

Τύπος κάρτας 
μνήμης 

Συμβατό λογισμικό Μνήμη

Κάρτα μνήμης (8MB) 
(για PlayStation®2) 
(SCPH-10020 E)

Λογισμικό μορφής PlayStation®2 Περίπου 8 MB

Κάρτα μνήμης 
(SCPH-1020 E)*
*  Το προϊόν αυτό δεν 

κατασκευάζεται 
πλέον.

Λογισμικό μορφής PlayStation®
15 θέσεις μνήμης
(περίπου 120 KB)

Το MagicGate™ είναι ένας όρος με τεχνολογία προστασίας πνευματικών 
δικαιωμάτων που ανέπτυξε η Sony Corporation.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Εισάγετε την κάρτα μνήμης στην είσοδο κάρτας μνήμης. Μερικά παιχνίδια 
προσδιορίζουν μια συγκεκριμένη είσοδο κάρτας μνήμης για χρήση.

MEMORY CARD MEMORY CARD

Είσοδοι κάρτας μνήμης
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Αντιγραφή ή διαγραφή αποθηκευμένων δεδομένων
Μπορείτε να διαγράψετε αποθηκευμένα δεδομένα ή να αντιγράψετε δεδομένα σε 
άλλη κάρτα μνήμης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης και το κουμπί  
για να επιλέξετε στοιχεία.

1 Χωρίς να έχετε εισάγει δίσκο στην κονσόλα, ανάψτε την 
κονσόλα και κατόπιν εισάγετε κάρτα μνήμης.

2 Επιλέξτε “Browser” (Αναζήτηση) και κατόπιν επιλέξτε την κάρτα 
μνήμης που θέλετε να αντιγράψετε ή να διαγράψετε δεδομένα.

3 Επιλέξτε το εικονίδιο για το στοιχείο δεδομένων και κατόπιν 
επιλέξτε “Copy” (Αντιγραφή) ή “Delete” (Διαγραφή).
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη 
λειτουργία.

Διεξαγωγή διαδικτυακών παιχνιδιών
Μπορείτε να παίζετε διαδικτυακά παιχνίδια εάν συνδέσετε την κονσόλα 
PlayStation®2 σε δίκτυο.

Αντικείμενα που χρειάζεστε
• Παιχνίδι PlayStation®2 συμβατό με δίκτυο
• Υπηρεσία ευρυζωνικού Διαδικτύου
• Καλώδιο Ethernet που διατίθεται στο εμπόριο
• Κάρτα μνήμης (8MB) (για PlayStation®2) (πωλείται χωριστά)

Δημιουργία διαμόρφωσης δικτύου
Όταν παίζετε διαδικτυακά παιχνίδια, εισάγετε ένα καλώδιο Ethernet που 
διατίθεται στο εμπόριο στην υποδοχή δικτύου και κατόπιν δημιουργήστε μια 
διαμόρφωση δικτύου. Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται στο διαδικτυακό 
παιχνίδι για τη δημιουργία μιας διαμόρφωσης δικτύου.

Παρακολούθηση DVD
Μπορείτε να αναπαράγετε DVD στην κονσόλα PlayStation®2.

Έναρξη DVD
Εισάγετε το δίσκο και αρχίστε την αναπαραγωγή DVD.

Λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής DVD
Πατήστε το κουμπί SELECT (επιλογή). Επιλέξτε ένα εικονίδιο.

Κουμπί SELECT 
(επιλογή)

Στην οθόνη 
εμφανίζεται ο 
πίνακας ελέγχου.

Στοιχεία πίνακα ελέγχου
Μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές από τον πίνακα ελέγχου.

Εικονίδιο Λειτουργία

Menu (Μενού) Εμφάνιση του μενού DVD-Video

Top Menu  
(Άνω μενού) Εμφάνιση του μενού DVD-Video

O
Return  
(Επιστροφή)

Επιστροφή στην οθόνη που είχε επιλεγεί 
προηγουμένως στο μενού DVD

Audio Options 
(Επιλογές ήχου)

Εμφάνιση και αλλαγή των επιλογών ήχου σε DVD 
με πολλαπλά κομμάτια ήχου

Angle Options 
(Επιλογές γωνίας)

Εμφάνιση και αλλαγή των γωνιών προβολής σε 
DVD που έχουν εγγραφεί με επιλογές πολλαπλών 
γωνιών

Καλώδιο Ethernet που 
διατίθεται στο εμπόριο

Υποδοχή ΔΙΚΤΥΟΥ
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Εικονίδιο Λειτουργία

Subtitle Options 
(Επιλογές 
υπότιτλων)

Εμφάνιση και αλλαγή των επιλογών υπότιτλων σε 
DVD με επιλογές υπότιτλων

Go To  
(Μετάβαση σε)

Μετάβαση στον επιλεγμένο τίτλο ή κεφάλαιο ή 
μετάβαση σε καθορισμένη ώρα και έναρξη της 
αναπαραγωγής.

Setup 
(Διαμόρφωση)

Εμφάνιση και αλλαγή των επιλογών για τη γλώσσα, 
την ποιότητα εικόνας, το επίπεδο γονικού ελέγχου, 
τον ήχο, κ.λπ.

Time Display 
(Εμφάνιση ώρας)

Εμφάνιση του τρέχοντος αριθμού τίτλου ή 
κεφαλαίου, του χρόνου που έχει παρέλθει, κ.λπ.

Help (Βοήθεια) Εμφάνιση των άμεσων λειτουργιών των κουμπιών 
του αναλογικού χειριστηρίου (DUALSHOCK®2)

Go to Chapter 
(Μετάβαση σε 
κεφάλαιο)

Χρησιμοποιήστε το για να εισάγετε τον αριθμό του 
κεφαλαίου που επιθυμείτε να αναπαράγετε.

Previous/Next 
(Προηγούμενο/
Επόμενο)

Επιστροφή/Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος, 
του προηγούμενου ή του επόμενου κεφαλαίου

Search 
(Αναζήτηση) 

Γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός/προς τα 
πίσω

Slow (Αργά) Αλλάζει σε αναπαραγωγή προς τα εμπρός/προς τα 
πίσω σε αργή κίνηση

Play 
(Αναπαραγωγή) Έναρξη της αναπαραγωγής

Pause (Παύση) Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής

Stop (Διακοπή)

Τερματισμός της αναπαραγωγής. Εάν επιλέξετε 
ξανά x [Stop (Διακοπή)] αφού διακόψετε 
την αναπαραγωγή, καταργείτε τη συνέχιση 
αναπαραγωγής (αναπαραγωγή από τη θέση 
τελευταίας διακοπής).

A-B Repeat 
(Επανάληψη A-B)

Καθορισμός μιας σκηνής για αναπαραγωγή και 
έναρξη της αναπαραγωγής της σκηνής που έχει 
καθοριστεί.

Εικονίδιο Λειτουργία

Shuffle Play 
(Τυχαία 
αναπαραγωγή)

Έναρξη αναπαραγωγής των τίτλων ή των 
κεφαλαίων με τυχαία σειρά.

Program Play 
(Αναπαραγωγή 
προγράμματος)

Έναρξη αναπαραγωγής των τίτλων ή των 
κεφαλαίων σε προγραμματισμένη σειρά.

Repeat Play 
(Επανάληψη 
αναπαραγωγής)

Επιλογή της επανάληψης αναπαραγωγής όλων των 
τίτλων στο δίσκο ή ενός τίτλου ή ενός κεφαλαίου.

Original/Play List 
(Αρχική/Λίστα 
Αναπαραγωγής)

Για δίσκους DVD-RW (τρόπος εγγραφής VR), 
επιλογή του περιεχομένου Original (Αρχική) ή Play 
List (Λίστα αναπαραγωγής) για αναπαραγωγή.

Clear (Απαλοιφή) Απαλοιφή των επιλεγμένων αριθμών ή τρόπων 
λειτουργίας αναπαραγωγής.

Συμβουλές
•  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία του πίνακα ελέγχου, 

ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης (  σελίδα 6).
•  Ο χειρισμός της συσκευής αναπαραγωγής DVD μπορεί να γίνει με τη χρήση του 

τηλεχειριστηρίου DVD (για PlayStation®2) (πωλείται χωριστά).
•  Δεν είναι δυνατή η επιλογή ορισμένων από των επιλογών του πίνακα ελέγχου 

κατά τη συνέχιση αναπαραγωγής. Για να κάνετε αυτές τις επιλογές, ακυρώστε 
τη συνέχιση αναπαραγωγής επιλέγοντας x [Stop (Διακοπή)] στον πίνακα 
ελέγχου και κατόπιν επιλέγοντας ξανά x [Stop (Διακοπή)] αφού διακοπεί η 
αναπαραγωγή.
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Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου

Ρύθμιση των περιορισμών γονικού ελέγχου
Από τον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε  [Setup (Διαμόρφωση)] t “Custom Setup” 
(Προσαρμοσμένη διαμόρφωση) t “Parental Control” (Γονικός έλεγχος).
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καταχωρήσετε ή να εισάγετε κωδικό 
πρόσβασης. Αφού καταχωρήσετε ή εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, συνεχίστε 
στις διάφορες οθόνες για να επιλέξετε περιοχή και επίπεδο γονικού ελέγχου.

Συμβουλές
•  Εάν επιλέξετε “Other” (Άλλο) στις επιλογές περιοχής, ανατρέξτε στις Οδηγίες 

χρήσης (  σελίδα 6) για μια λίστα των κωδικών περιοχών.
•  Για το επίπεδο γονικού ελέγχου, σημειώστε ότι όσο πιο χαμηλή είναι η τιμή, τόσο 

πιο αυστηρός είναι ο περιορισμός.
•  Για να καταργήσετε τη ρύθμιση του γονικού ελέγχου, καθορίστε την επιλογή σε 

“Off” (Ανενεργό).
•  Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε “Change Password” (Αλλαγή 

κωδικού πρόσβασης) από τις επιλογές γονικού ελέγχου και ακολουθήστε τις 
οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία.

Προσωρινή παράκαμψη των περιορισμών γονικού ελέγχου
Αρχίστε την αναπαραγωγή του DVD. Όταν σας το ζητήσει το σύστημα, επιλέξτε 
“Yes” (Ναι) και κατόπιν εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Συμβουλές
•  Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του γονικού ελέγχου χωρίς κωδικό 

πρόσβασης.
•  Όταν έχει διακοπεί η αναπαραγωγή DVD, το επίπεδο γονικού ελέγχου 

επιστρέφει στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.
•  Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, βλ.  “Αντιμετώπιση προβλημάτων”  

(  σελίδα 16).

Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο διαφορετικό από το 
παρεχόμενο καλώδιο AV

Η ποιότητα εικόνας διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του καλωδίου που 
χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες για να καθορίσετε 
την καλύτερη μέθοδο σύνδεσης. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο διαφορετικό από το 
παρεχόμενο καλώδιο AV, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το καλώδιο.

Τηλεόραση  Τύπος καλωδίου

Τηλεόραση με υποδοχές εισόδου βίντεο 
συνιστωσών Καλώδιο AV συνιστωσών (SCPH-10490)

Τηλεόραση με σύνδεση Euro-AV (SCART) Καλώδιο Euro-AV (SCPH-10142)

Τηλεόραση με εισόδους S VIDEO Καλώδιο S VIDEO (SCPH-10480)

Κλίμακα ποιότητας εικόνας Υψηλή ποιότητα

 Καλώδιο AV (παρέχεται)  Καλώδιο S VIDEO  Καλώδιο AV συνιστωσών

Αυτή η κλίμακα προορίζεται μόνο ως αναφορά. Ανάλογα με το προϊόν ή την κατάσταση 
της τηλεόρασής σας, η ποιότητα εικόνας μπορεί να διαφέρει. 
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο Euro-AV, η ποιότητα εικόνας μπορεί να διαφέρει ανάλογα 
με τη σύνδεση AV της τηλεόρασής σας. Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, συνδέστε το 
καλώδιο Euro-AV που διαθέτετε σε συμβατή υποδοχή RGB στην τηλεόρασή σας. Για 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν την τηλεόρασή σας.
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Συμβατό λογισμικό

DVD DVD-ROM μορφής PlayStation®2

DVD-ROM (DVD-Video)

DVD+R / DVD+RW

DVD-R / DVD-RW (τρόπος εγγραφής Video / τρόπος εγγραφής VR)

CD CD-ROM μορφής PlayStation®2

CD-ROM μορφής PlayStation®

CD-DA (Audio CD)

Σημειώσεις
•  Η αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων ίσως να είναι αδύνατη λόγω γρατσουνιών, 

σκόνης ή προβλημάτων εγγραφής.
•  Σε αυτό το εγχειρίδιο, ο όρος “DVD-Video” χρησιμοποιείται για αναφορά σε 

δίσκους DVD-R, DVDRW (τρόπος εγγραφής Video), DVD+R και DVD+RW.
•  Η δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων CD του παρόντος προϊόντος έχει 

σχεδιαστεί για να πληροί το πρότυπο Compact Disc (CD). Πρόσφατα, ορισμένες 
εταιρείες δίσκων κυκλοφόρησαν δίσκους μουσικής κωδικοποιημένους με 
τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ορισμένοι από αυτούς τους 
δίσκους μουσικής δεν πληρούν το πρότυπο CD και ενδεχομένως είναι αδύνατη η 
αναπαραγωγή τους σε αυτό το προϊόν.

•  Το DualDisc είναι ένας δίσκος με δύο όψεις, ο οποίος, από τη μια μεριά, περιέχει 
υλικό που έχει εγγραφεί σε DVD, και από την άλλη, ψηφιακό ηχητικό υλικό. 
Ωστόσο, επειδή το ηχητικό υλικό δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο Compact 
Disc (CD), δεν εγγυόμαστε την αναπαραγωγή του προϊόντος αυτού.

•  Μην αναπαράγετε δίσκους που έχουν αντιγραφεί παράνομα. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει δυσλειτουργία ή ζημιά στην κονσόλα.

Κωδικοί περιοχών
Σε ορισμένους δίσκους εκχωρούνται “κωδικοί περιοχών” για κάθε γεωγραφική 
περιοχή πωλήσεων. Η κονσόλα αυτή έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει δίσκους 
με τους ακόλουθους κωδικούς περιοχών.

Δίσκος  Κωδικός περιοχής

DVD 2
    

ALL

DVD-ROM μορφής PlayStation®2
CD-ROM μορφής PlayStation®2
CD-ROM μορφής PlayStation®

DVD-Video
Η κονσόλα μπορεί να αναπαράγει δίσκους που εγγράφονται για πρότυπο 
μετάδοσης PAL.

Δίσκος DVD-R, DVD-RW, DVD+R και DVD+RW
• Μπορείτε να αναπαράγετε μόνο δίσκους που έχουν ολοκληρωθεί.
•  Στην κονσόλα αυτή, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο που 

προστατεύεται από την αντιγραφή και έχει εγγραφεί από ψηφιακή μετάδοση σε 
δίσκους DVD-RW ή DVD-R συμβατούς με CPRM (Content Protection for 
Recordable Media).
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Πρόσθετα εξαρτήματα
Όταν αγοράζετε προαιρετικά πρόσθετα εξαρτήματα, βεβαιωθείτε ότι αγοράζετε 
εξαρτήματα που είναι συμβατά με αυτό το μοντέλο της κονσόλας PlayStation®2.

Σχετικά με το τηλεχειριστήριο DVD (για PlayStation®2)
Όταν αγοράζετε καινούργιο τηλεχειριστήριο DVD, επιλέξτε τον αριθμό μοντέλου 
SCPH-10420 E το οποίο δεν περιλαμβάνει χωριστή μονάδα δέκτη υπερύθρων (για 
PlayStation®2).

Σχετικά με τους προσαρμογείς multitap
Μόνον ο προσαρμογέας multitap (για PlayStation®2) (SCPH-70120 E) (πωλείται 
χωριστά) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτήν την κονσόλα. Μη συνδέετε προϊόντα 
multitap με άλλους αριθμούς μοντέλων στην κονσόλα διότι ενδέχεται να προκληθεί 
ζημιά στην κονσόλα.

Εξαρτήματα μη συμβατά με αυτό το μοντέλο
Τα παρακάτω εξαρτήματα για την κονσόλα PlayStation® και την κονσόλα 
PlayStation®2 δεν είναι συμβατά με αυτό το μοντέλο της κονσόλας PlayStation®2.

Αριθμός μοντέλου Όνομα προϊόντος

SCPH-10350 E Προσαρμογέας δικτύου (Ethernet) (για PlayStation®2)

SCPH-10090 E Προσαρμογέας Multitap (για PlayStation®2)

SCPH-1070 E Προσαρμογέας Multitap

SCPH-10040 E Κατακόρυφη βάση (για PlayStation®2)

SCPH-70110 E Κατακόρυφη βάση (για PlayStation®2)

SCPH-10110 E Οριζόντια βάση (για PlayStation®2)

- Προϊόντα που χρησιμοποιούν υποδοχή σύνδεσης  S400 i.LINK

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ανατρέξτε σε αυτή την ενότητα εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τη λειτουργία 
της κονσόλας PlayStation®2. Εάν κάποιο πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στη 
γραμμή εξυπηρέτησης πελατών PlayStation® καλώντας τον αριθμό που 
αναγράφεται στην κάρτα εγγύησης.

Βεβαιωθείτε πρώτα:
•  Να ελέγξετε ότι η κονσόλα είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε το κουμπί  

@/1/RESET για να ενεργοποιήσετε την κονσόλα (η ενδεικτική λυχνία  
@/1 ανάβει με πράσινο χρώμα).

•  Να ελέγξετε ότι το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος έχει συνδεθεί σωστά 
στην υποδοχή ηλεκτρικού ρεύματος.

• Να ελέγξετε ότι τα καλώδια είναι σωστά και συνδεδεμένα με ασφάλεια.
 

Εικόνα
Δεν υπάρχει εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης.
,  Ορίστε τον κατάλληλο τρόπο εισόδου της τηλεόρασης για την υποδοχή 

σύνδεσης εισόδου που χρησιμοποιείται στην κονσόλα.
,  Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το καλώδιο. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε 

άλλο καλώδιο που είναι συμβατό με την κονσόλα PlayStation®2.

Η εικόνα είναι ασταθής.
,  Ρυθμίστε το “Component Video Out” (Έξοδος βίντεο συνιστωσών) στο “Y 

Cb/Pb Cr/Pr” στο μενού System Configuration (Διαμόρφωση συστήματος) 
όταν συνδέετε την κονσόλα στις εισόδους AV συνιστωσών σε τηλεόραση*. 
Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο AV για να κάνετε τη ρύθμιση και 
κατόπιν εκτελέστε τη σύνδεση με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο 
AV συνιστωσών (πωλείται χωριστά).

	 *  Όταν συνδέετε την κονσόλα σε τηλεόραση που υποστηρίζει μόνο είσοδο RGB, 
ρυθμίστε το "Component Video Out" (Έξοδος βίντεο συνιστωσών) στο "RGB".

,  Όταν η κονσόλα είναι συνδεδεμένη σε συσκευή βίντεο ή συσκευή εγγραφής 
DVD, η προστασία από την αντιγραφή που χρησιμοποιείται από μερικά 
DVD μπορεί να κάνει την εικόνα πιο ασταθή ή η εικόνα μπορεί να γίνει 
φωτεινότερη ή σκοτεινότερη. Εάν συμβεί αυτό, συνδέστε την κονσόλα 
απευθείας στην τηλεόραση.

,  Εάν η κονσόλα είναι συνδεδεμένη σε τηλεόραση ή καλώδιο*1 που δεν 
υποστηρίζει την προοδευτική σάρωση (480p), δεν εμφανίζεται εικόνα όταν η 
επιλογή “Progressive” (Προοδευτική) ρυθμίζεται στο “On” (Ενεργό) στο  
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 [Setup (Διαμόρφωση)] t “Screen Setup” (Διαμόρφωση οθόνης) στον 
πίνακα ελέγχου της συσκευής DVD. Σε αυτήν την περίπτωση, με τοποθετημένο 
DVD, πατήστε το κουμπί @/1/RESET και αμέσως πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το κουμπί START του χειριστηρίου*2. Η ρύθμιση “Progressive” 
(Προοδευτική) θα καταργηθεί και το βίντεο από το DVD θα εμφανίζεται 
σωστά.

	 *1  Το καλώδιο AV συνιστωσών (πωλείται χωριστά) είναι συμβατό με προοδευτική 
σάρωση.

 *2 Συνδέστε το χειριστή στη θύρα χειριστή 1.

Το μέγεθος της εικόνας βίντεο δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος της 
οθόνης της τηλεόρασης.
,  Εάν η κονσόλα είναι συνδεδεμένη σε τηλεόραση ευρείας οθόνης (16:9), 

ελέγξτε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης επειδή μπορεί να υπερισχύουν αυτές για 
την κονσόλα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν την 
τηλεόρασή σας.

,  Ρυθμίστε το μέγεθος εικόνας του DVD ώστε να ταιριάζει με την οθόνη της 
τηλεόρασής σας. Αρχίστε την αναπαραγωγή ενός DVD και κατόπιν διακόψτε 
την. Προσαρμόστε τη ρύθμιση “TV Type” (Τύπος τηλεόρασης) στο  

 [Setup (Διαμόρφωση)] t “Screen Setup” (Διαμόρφωση οθόνης) στον 
πίνακα ελέγχου.

,  Σε μερικά DVD, το μέγεθος εικόνας δεν μπορεί να μεταβληθεί.
,  Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα είναι απευθείας συνδεδεμένη με τη σύνδεση 

εισόδου βίντεο της τηλεόρασης. Εάν υπάρχει επιλογέας ή δέκτης (ενισχυτής 
AV) συνδεδεμένος ανάμεσα στην κονσόλα και την τηλεόραση, το μέγεθος 
εικόνας δεν μπορεί να μεταβληθεί.

,  Σε μερικές τηλεοράσεις, το μέγεθος εικόνας δεν μπορεί να μεταβληθεί.

Ήχος
Δεν υπάρχει ήχος.
,  Βεβαιωθείτε ότι η ένταση της τηλεόρασης δεν έχει ρυθμιστεί στην επιλογή 

“mute” (σίγαση) και ρυθμίστε την ένταση της τηλεόρασης σε κατάλληλο 
επίπεδο.

,  Εάν η κονσόλα είναι συνδεδεμένη σε συσκευή ήχου, ελέγξτε τις ρυθμίσεις 
στη συνδεδεμένη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που 
συνοδεύουν τη συσκευή.

,  Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το καλώδιο που χρησιμοποιείται. Δοκιμάστε 
να χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο που είναι συμβατό με την κονσόλα 
PlayStation®2.

,  Ορισμένοι τίτλοι λογισμικού της μορφής PlayStation®2 δεν υποστηρίζουν 
έξοδο ήχου από την υποδοχή εξόδου οπτικού ψηφιακού σήματος DIGITAL 
OUT (OPTICAL). Όταν αναπαράγετε τέτοιο λογισμικό, δεν παράγεται ήχος 
ακόμη και εάν έχετε κάνει σύνδεση με οπτικό ψηφιακό καλώδιο για ήχο. 
Συνδέστε την κονσόλα στη συσκευή ήχου χρησιμοποιώντας αναλογικό 
καλώδιο AV, όπως το παρεχόμενο καλώδιο AV.

Δεν υπάρχει ήχος ή η ποιότητα του ήχου που αναπαράγεται από τον 
ψηφιακό εξοπλισμό ήχου είναι κακή.
,  Εάν η κονσόλα είναι συνδεδεμένη σε συσκευή ψηφιακού ήχου, πρέπει να 

προσαρμόσετε τη ρύθμιση “Digital Out (Optical)” [Ψηφιακή έξοδος (Οπτική)]. 
Ενεργοποιήστε την κονσόλα ενώ δεν υπάρχει τοποθετημένος δίσκος και στο 
μενού System Configuration (Διαμόρφωση συστήματος) ρυθμίστε το “Digital 
Out (Optical)” [Ψηφιακή έξοδος (Οπτική)] σε “On” (Ενεργό).

,  Όταν αναπαράγεται ήχο DTS, ρυθμίστε το “DTS” σε “On” (Ενεργό) στο  
[Setup (Διαμόρφωση)] t “Audio Setup” (Διαμόρφωση ήχου) t “Audio Digital 
Out” (Έξοδος ψηφιακού ήχου). Εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν διαθέτει 
ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή DTS, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή 
ήχου DTS.

Δεν παράγεται εφέ περιβάλλοντος ήχου κατά την αναπαραγωγή ενός 
δίσκου DVD με κομμάτι ήχου Dolby Digital.
,  Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα είναι συνδεδεμένη σε συσκευή ήχου με 

ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή Dolby Digital που χρησιμοποιεί οπτικό 
ψηφιακό καλώδιο.

,  Για αναπαραγωγή ήχου Dolby Digital, ρυθμίστε το “Dolby Digital” σε “On” 
(Ενεργό) στο  [Setup (Διαμόρφωση)] t “Audio Setup” (Διαμόρφωση ήχου) 
t “Audio Digital Out” (Έξοδος ψηφιακού ήχου) στον πίνακα ελέγχου της 
συσκευής DVD.

Λειτουργία
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου.
,  Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι ενός τύπου που μπορεί να αναπαραχθεί στην 

κονσόλα.
,  Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι καθαρός και βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 

Εάν ο δίσκος είναι βρόμικος, σκουπίστε τον απαλά με ένα μαλακό πανί.
,  Ορισμένο λογισμικό μορφής PlayStation® μπορεί να μην εκτελείται σωστά στην 

κονσόλα αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία 
μας στο Web στη διεύθυνση www.eu.playstation.com/ps2.

,  Εάν ο δίσκος έχει ετικέτα, τοποθετήστε το δίσκο στην κονσόλα, με την πλευρά 
της ετικέτας στραμμένη προς τα επάνω.
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,  Εάν ο δίσκος DVD-R ή DVD-RW δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν είναι δυνατή η 
αναπαραγωγή του.

,  Στην κονσόλα αυτή, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο που 
προστατεύεται από την αντιγραφή και έχει εγγραφεί από ψηφιακή μετάδοση 
σε δίσκους DVD-RW ή DVD-R συμβατούς με CPRM (Content Protection for 
Recordable Media).

,  Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος DVD φέρει το σωστό κωδικό περιοχής για την 
κονσόλα που χρησιμοποιείται. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το πρότυπο εκπομπής 
είναι σωστό.

,  Ενδέχεται να έχει ενεργοποιηθεί στο δίσκο η λειτουργία γονικού ελέγχου. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και αυξήστε προσωρινά το επίπεδο 
περιορισμού γονικού ελέγχου.

Το χειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.
,  Εάν ο τίτλος λογισμικού είναι συμβατός μόνο με το αναλογικό χειριστήριο 

(DUALSHOCK®2), το χειριστήριο δεν θα λειτουργεί κανονικά με το αναλογικό 
χειριστήριο (DUALSHOCK®). Χρησιμοποιήστε χειριστήριο κατάλληλο για τον 
τίτλο λογισμικού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν 
το λογισμικό.

,  Ορισμένο λογισμικό καθορίζει μια ειδική θύρα χειριστηρίου που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί. Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι συνδεδεμένο στη σωστή 
θύρα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το λογισμικό.

,  Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το χειριστήριο που χρησιμοποιείται.
Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλο χειριστήριο που είναι συμβατό με την 
κονσόλα PlayStation®2.

Η ανταπόκριση στη λειτουργία του κουμπιού είναι αργή.
,  Η ταχύτητα ανταπόκρισης σε μερικές οθόνες LCD τηλεόρασης και υπολογιστή 

είναι αργή. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Ο αριστερός και ο δεξιός αναλογικός μοχλός του χειριστηρίου δεν 
λειτουργεί σωστά.
,  Όταν προκύπτουν αυτά τα προβλήματα, περιστρέψτε το αριστερό και το 

δεξιό αναλογικό μοχλό του αναλογικού χειριστηρίου (DUALSHOCK®2) σε ένα 
μεγάλο κύκλο για να ρυθμίσετε τους μοχλούς στο βέλτιστο εύρος λειτουργίας. 
Βεβαιωθείτε να περιστρέψετε σε κύκλο και να μην στρίβετε τους μοχλούς.

Η κονσόλα δεν αναγνωρίζει την κάρτα μνήμης. Δεν είναι δυνατή η 
αποθήκευση ή αντιγραφή δεδομένων στην κάρτα μνήμης.
,  Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης είναι συμβατή με το λογισμικό που 

χρησιμοποιείται. Για να αποθηκεύσετε ή να φορτώσετε λογισμικό μορφής 
PlayStation®2, χρησιμοποιήστε κάρτα μνήμης (8MB) (για PlayStation®2) 

(SCPH-10020 E). Για να αποθηκεύσετε ή να φορτώσετε λογισμικό μορφής 
PlayStation®, χρησιμοποιήστε κάρτα μνήμης (SCPH-1020 E).

,  Δεν είναι δυνατό να αντιγράψετε αποθηκευμένα δεδομένα από λογισμικό 
μορφής PlayStation®2 σε κάρτα μνήμης (SCPH-1020 E).

,  Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα στην κονσόλα.
,  Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με την κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείται. 

Εάν διαθέτετε άλλη κάρτα μνήμης που είναι συμβατή με την κονσόλα 
PlayStation®2, δοκιμάστε να αλλάξετε κάρτες μνήμης.

Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης έχουν 
καταστραφεί.
,  Κατά την αποθήκευση, φόρτωση, αντιγραφή ή διαγραφή δεδομένων, μην 

επιχειρήσετε τίποτα από τα παρακάτω. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να καταστρέψει 
τα δεδομένα.

	 • Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή το χειριστήριο.
	 • Μην ανοίγετε το κάλυμμα δίσκου.
	 • Μην κάνετε επαναφορά της κονσόλας.
	 • Μην απενεργοποιείτε την κονσόλα.

Η κονσόλα δεν λειτουργεί σωστά.
,  Ο στατικός ηλεκτρισμός και άλλες παρόμοιες καταστάσεις ενδέχεται να 

επηρεάσουν τη λειτουργία της κονσόλας. Απενεργοποιήστε την κονσόλα και 
αποσυνδέστε την από την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος. Κατόπιν, συνδέστε την 
κονσόλα και ενεργοποιήστε την ξανά.

Η ενδεικτική λυχνία ?/1 αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και η κονσόλα 
δεν λειτουργεί.
,  Μην χρησιμοποιείτε την κονσόλα έως ότου η λυχνία σταματήσει να 

αναβοσβήνει. Εάν η κονσόλα έχει τοποθετηθεί σε εξαιρετικά θερμό μέρος 
ή εμποδίζονται τα ανοίγματα εξαερισμού της κονσόλας, η εσωτερική 
θερμοκρασία αυξάνεται με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η σωστή 
λειτουργία.

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας.
,  Μπορείτε να απαλοίψετε τον κωδικό πρόσβασής σας εάν ακολουθήσετε την 

παρακάτω διαδικασία:
 1 Εισάγετε DVD χωρίς το χαρακτηριστικό γονικού ελέγχου.
 2  Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε x [Stop (Διακοπή)] για να 

διακόψετε την αναπαραγωγή και κατόπιν επιλέξτε ξανά x [Stop 
(Διακοπή)] για να καταργήσετε τη συνέχιση αναπαραγωγής. 
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 3  IΣτον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε  [Setup (Διαμόρφωση)] t 
“Custom Setup” (Προσαρμοσμένη διαμόρφωση) t “Parental 
Control” (Γονικός έλεγχος) και κατόπιν πατήστε το κουμπί .

	  Εμφανίζεται η οθόνη στην οποία θα εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

 4  Πατήστε το κουμπί SELECT (επιλογή) στο χειριστήριο και κατόπιν 
εισάγετε τον αριθμό “7444” στην οθόνη που εμφανίζεται.

	   Καταργείται ο καταχωρημένος κωδικός πρόσβασης και εμφανίζεται 
η οθόνη για την καταχώρηση του καινούργιου κωδικού πρόσβασης. 
Εισάγετε νέο κωδικό πρόσβασης.

Το DVD δεν λειτουργεί. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή ορισμένων 
ρυθμίσεων DVD.
,  Η κατάσταση ή οι ρυθμίσεις αναπαραγωγής για ορισμένα DVD έχουν 

προεπιλεγεί σκόπιμα από τον κατασκευαστή. Επειδή η κονσόλα PlayStation®2 
αναπαράγει DVD σύμφωνα με τις ρυθμίσεις στο δίσκο, ορισμένες λειτουργίες 
ενδέχεται να μην διατίθενται ακόμη και εάν ακολουθείτε τις διαδικασίες που 
περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στις Οδηγίες χρήσης (  σελίδα 6).

,  Δεν είναι δυνατή η αλλαγή ορισμένων ρυθμίσεων κατά την αναπαραγωγή και 
τη συνέχιση της αναπαραγωγής. Επιλέξτε x [Stop (Διακοπή)] στον πίνακα 
ελέγχου για να διακόψετε την αναπαραγωγή και κατόπιν επιλέξτε ξανά x 
[Stop (Διακοπή)] για να καταργήσετε τη συνέχιση αναπαραγωγής.

Δίκτυο
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης με το δίκτυο.
,  Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου είναι σωστές. Ανατρέξτε στις 

πληροφορίες του πάροχου υπηρεσιών ευρυζωνικού Διαδικτύου και τις 
οδηγίες που συνοδεύουν το λογισμικό που χρησιμοποιείται και προσαρμόστε 
τις ρυθμίσεις ανάλογα.

,  Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Ethernet είναι σωστά συνδεδεμένο.
,  Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον σωστό τύπο του καλωδίου Ethernet 

(καλώδιο διασταύρωσης ή ευθύ καλώδιο). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις 
οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή δικτύου.

,  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένη. Επίσης, ελέγξτε 
ότι είναι σωστές οι ρυθμίσεις της συσκευής δικτύου που χρησιμοποιούνται. 
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή 
δικτύου.

Εγγύηση
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το Προϊόν. Ο όρος “Προϊόν” 
περιλαμβάνει το υπολογιστικό σύστημα ψυχαγωγίας PlayStation®2 μαζί με τα 
πρόσθετα εξαρτήματα ή/και τα περιφερικά που συνοδεύουν το σύστημα. Η 
παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει κανενός είδους λογισμικό είτε περιλαμβάνεται 
στη συσκευασία είτε όχι.

Η Sony Computer Entertainment Europe Ltd (“SCEE”) εγγυάται ότι το Προϊόν δεν 
θα παρουσιάσει ελαττώματα αναφορικά με τα υλικά και την εργασία που θα 
οδηγήσουν σε βλάβη του Προϊόντος κατά τη συνήθη χρήση του, σύμφωνα με 
τους όρους που ορίζονται παρακάτω και, για διάστημα ενός (1) έτους από την 
αρχική ημερομηνία αγορά, θα επισκευάσει ή (κατά την κρίση της) θα 
αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα του Προϊόντος, χωρίς χρέωση, σε 
περίπτωση που είναι ελαττωματικό λόγω ελαττωμάτων του υλικού ή της 
εργασίας. Η αντικατάσταση θα γίνει με νέο ή επισκευασμένο εξάρτημα ή 
μονάδα, κατά την κρίση της SCEE, για τα οποία παρέχεται εγγύηση για το 
υπόλοιπο διάστημα της αρχικής περιόδου εγγύησης.

Η παρούσα Εγγύηση παρέχεται επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων σας ως 
καταναλωτή (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) και δεν τα επηρεάζει με 
κανένα τρόπο.

Η παρούσα Εγγύηση παρέχεται από τη Sony Computer Entertainment Europe Ltd of 
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
1.  Εάν χρειαστεί να εγείρετε κάποια αξίωση στο πλαίσιο της παρούσας Εγγύησης, 

καλέστε τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της περιοχής σας (που 
αναγράφεται σε κάποιο εγχειρίδιο λογισμικού της μορφής PlayStation® και 
PlayStation®2), για οδηγίες σχετικά με την επιστροφή και άλλα ζητήματα.

2. Η παρούσα Εγγύηση ισχύει μόνον:
 i.  σε Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 

Πορτογαλία, Ισπανία και Ελβετία
 ii.  εφόσον η αρχική απόδειξη ή το τιμολόγιο ή άλλη απόδειξη αγοράς (στα 

οποία αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς και η επωνυμία του 
καταστήματος λιανικής πώλησης) προσκομιστεί μαζί με το ελαττωματικό 
Προϊόν (και δεν έχει τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί από την αρχική 
ημερομηνία αγοράς)
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 iii.  εφόσον η σφραγίδα Εγγύησης και ο κωδικός προϊόντος δεν έχουν 
καταστραφεί, τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί.

3.  Δεν μπορείτε να εγείρετε αξίωση στο πλαίσιο της παρούσας Εγγύησης, εφόσον 
το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, ως αποτέλεσμα:

 i.  εμπορικής χρήσης, ατυχήματος, φυσιολογικής φθοράς, αμέλειας, 
κακομεταχείρισης ή εσφαλμένης χρήσης (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς 
περιορισμό, της χρήσης του Προϊόντος αυτού για σκοπό άλλον πλην του 
ενδεδειγμένου ή/και σύμφωνα με τις οδηγίες περί ορθής χρήσης και 
συντήρησης, εγκατάστασης ή χρήσης με τρόπο ασύμβατο με τα κατά 
τόπους ισχύοντα τεχνικά πρότυπα ή πρότυπα ασφαλείας)

 ii.  χρήσης σε συνδυασμό με οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο περιφερειακό 
(συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των συσκευών αναβάθμισης 
παιχνιδιού, των προσαρμογέων και των τροφοδοτικών ρεύματος)

 iii.  οποιασδήποτε προσαρμογής, ρύθμισης ή τροποποίησης του Προϊόντος 
αυτού, η οποία πραγματοποιείται για οποιονδήποτε λόγο και είτε 
πραγματοποιείται σωστά είτε όχι

 iv.  συντήρησης ή επισκευών που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένα 
κέντρα σέρβις

 v.  χρήσης σε συνδυασμό με μη εξουσιοδοτημένο λογισμικό, μολύνσεων από 
ιούς, πυρκαγιάς, πλημμύρας ή άλλης φυσικής καταστροφής.

4.  Στις περιπτώσεις που η ισχύουσα νομοθεσία το επιτρέπει, αυτή η Εγγύηση θα 
αποτελέσει τη μόνη και αποκλειστική αποζημίωσή σας εάν το Προϊόν 
παρουσιάσει ελάττωμα και όλες οι άλλες εγγυήσεις, όροι και προϋποθέσεις, 
ρητοί ή έμμεσοι, εκ του νόμου  ή αλλιώς πως, σε σχέση με το Προϊόν αυτό 
εξαιρούνται, και ούτε η SCEE ούτε κανένα άλλο νομικό πρόσωπο του ομίλου 
Sony, ή οι προμηθευτές ή οι εξουσιοδοτημένες εταιρείες σέρβις δεν φέρουν 
καμία ευθύνη για τυχόν ειδική, τυχαία, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή βλάβη.

Σε περίπτωση που το Προϊόν αυτό χρειαστεί οποιαδήποτε επισκευή η οποία δεν 
καλύπτεται από την παρούσα Εγγύηση, καλέστε τη Γραμμή Εξυπηρέτησης 
Πελατών της περιοχής σας για συμβουλές. Εάν η χώρα διαμονής σας δεν 
συγκαταλέγεται σε αυτές που αναγράφονται, επικοινωνήστε με το κατάστημα 
λιανικής πώλησης.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα
Τα “ ”, “PlayStation”, “ ”, “DUALSHOCK” και “ ” είναι σήματα 
κατατεθέντα της Sony Corporation.

Τα “SONY” και “ ” είναι σήματα κατατεθέντα και το “MagicGate” είναι εμπορικό 
σήμα της Sony Corporation.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method 
claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision 
Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be 
authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited 
viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse 
engineering or disassembly is prohibited.

This product is manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the 
double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.  
Confidential unpublished works. ©1992-1997 Dolby Laboratories. All rights reserved.

“DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks of DTS, Inc.

i.LINK and i.LINK logo “ ” are trademarks.

Sony Computer Entertainment Inc. uses DNAS (Dynamic Network Authentication 
System), a proprietary authentication system, to help protect copyright and security in 
connecting the PlayStation®2 console to a network. DNAS may retrieve information about 
a user’s hardware and software for authentication, copy protection, account blocking, 
system, rules, or game management and other purposes. The information collected does 
not identify the user personally. The unauthorised transfer, exhibition, export, import or 
transmission of programs and devices circumventing its authentication scheme may be 
prohibited by law.
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Σχετικά με την προστασία από αντιγραφή
Η απόπειρα αντιγραφής δίσκων DVD που αναπαράγονται σε αυτή τη συσκευή 
ενδέχεται να εμποδίζεται ή να περιορίζεται από την τεχνολογία προστασίας από 
αντιγραφή που περιέχεται στο δίσκο DVD. Η απόπειρα εγγραφής ή αντιγραφής 
δίσκων DVD για ιδιωτική χρήση μετά από αφαίρεση της τεχνολογίας προστασίας 
από αντιγραφή ή παράβαση του σχετικού νόμου ενδέχεται να απαγορεύεται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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