Έναρξη
Μπροστινό μέρος

Πίσω μέρος

Ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®3
Ενδείξεις θυρών

Υποδοχή USB

Πλήκτρο L1 Πλήκτρο L2

Πλήκτρο R1 Πλήκτρο R2
Πλήκτρο

Πλήκτρα κατεύθυνσης

Υποδοχές USB

Κουμπί

(άνοιγμα)
Κάλυμμα δίσκου

Υποδοχή LAN

Υποδοχή AC IN

Έξοδος HDMI OUT

Κουμπί λειτουργίας/Ένδειξη λειτουργίας
Σταθερό πράσινο: Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο
Πράσινο που αναβοσβήνει: Το σύστημα απενεργοποιείται
Σταθερό κόκκινο: Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο
(σε κατάσταση αναμονής)

Σύνδεση και
εγκατάσταση

Έξοδος DIGITAL OUT (OPTICAL)
(ψηφιακή, οπτική)

Πλήκτρο
Πλήκτρο

: Προβάλλει τις
επιλογές μενού/
πίνακα ελέγχου
: Επιβεβαιώνει το
επιλεγμένο στοιχείο
: Ακυρώνει τη
λειτουργία

Αριστερός μοχλός /
Πλήκτρο L3*

Δεξιός μοχλός / Πλήκτρο R3*

Πλήκτρο SELECT (επιλογής)

Πλήκτρο START (εκκίνησης)
Πλήκτρο PS: Προβάλλει το μενού XMBTM
Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί
το σύστημα
Τερματίζει το παιχνίδι

Έξοδος AV MULTI OUT

* Τα πλήκτρα L3 και R3
λειτουργούν όταν είναι
πατημένοι οι μοχλοί.

Αναπαραγωγή περιεχομένου δίσκου
Υποδοχή USB

Καλώδιο USB

προς την
υποδοχή USB

Βύσμα σύνδεσης Euro-AV

Υποδοχή
AC IN

Στοιχείο

Έξοδος AV MULTI OUT

Κατηγορία

Μενού XMBTM (XrossMediaBar)
προς την πρίζα

προς το βύσμα σύνδεσης εισόδου
βίντεο TV

Καλώδιο AV

Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος

Εισαγάγετε το δίσκο με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.

Ανοίξτε το κάλυμμα δίσκου και εισαγάγετε το δίσκο.

Συνδέστε το σύστημα PS3TM σε τηλεόραση.
Για έξοδο υψηλής ευκρίνειας, συνδέστε την τηλεόραση και το σύστημα PS3TM χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMITM
(πωλείται ξεχωριστά).

Για να ανοίξετε το κάλυμμα δίσκου, μπορείτε είτε να πατήσετε το κουμπί
(άνοιγμα) ή να ολισθήσετε
χειροκίνητα το κάλυμμα δίσκου προς τα αριστερά. Σπρώξτε το δίσκο στη θέση του μέχρι να τον ακούσετε
να ασφαλίσει.

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και μετά επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο.

Ολισθήστε το κάλυμμα δίσκου μέχρι να κλείσει.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το σύστημα PS3 .

Όταν κλείσετε το κάλυμμα δίσκου, ο δίσκος αρχίζει να αναπαράγεται αυτόματα. Αν ο δίσκος δεν ξεκινήσει
αυτόματα, επιλέξτε το εικονίδιο για το δίσκο από το μενού XMBTM και κατόπιν πατήστε το κουμπί .

TM

Εάν δεν εμφανιστεί το βίντεο, απενεργοποιήστε το σύστημα PS3 και κατόπιν πατήστε το κουμπί λειτουργίας
για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα (έως ότου το σύστημα παράγει έναν δεύτερο χαρακτηριστικό ήχο) για να
το ενεργοποιήσετε ξανά.
TM

Πατήστε το πλήκτρο PS στο ασύρματο χειριστήριο.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε την αρχική εγκατάσταση.

・Για να τερματίσετε το παιχνίδι, πατήστε το πλήκτρο PS στο χειριστήριο και μετά επιλέξτε
(Quit Game) (Τερματισμός
παιχνιδιού). Για να τερματίσετε την αναπαραγωγή άλλων τύπων δίσκων, πατήστε το κουμπί
στο χειριστήριο.
・Τα αποθηκευμένα δεδομένα για λογισμικό μορφής PlayStation®3 αποθηκεύονται στο χώρο αποθήκευσης συστήματος.
Για να εμφανίσετε τα δεδομένα, μεταβείτε στο
[Game] (Παιχνίδι)
(Saved Data Utility(PS3TM))
(Βοηθητικό πρόγραμμα αποθηκευμένων δεδομένων(PS3TM)).

Σύνδεση στο δίκτυο
Σύνδεση με χρήση ενσύρματης
σύνδεσης
Προς τη γραμμή Internet

Συσκευή πύλης δικτύου,
όπως μόντεμ DSL

Καλώδιο Ethernet

Δρομολογητής

Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet (πωλείται χωριστά) στο σύστημα PS3TM.
Επιλέξτε
(Settings) (Ρυθμίσεις)
(Network Settings) (Ρυθμίσεις δικτύου)
[Internet Connection Settings] (Ρυθμίσεις σύνδεσης Internet).
Επιλέξτε [Easy] (Εύκολο).
Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές και αποθηκεύστε τις.

Χρήση PSNSM
Το PSNSM σάς δίνει άμεση πρόσβαση σε μια ποικιλία υπηρεσιών, όπως online παιχνίδια, παιχνίδια με
δυνατότητα λήψης, ταινίες και περιεχόμενο από (PlayStation®Store) και δυνατότητες συνομιλίας
στο
(Friends) (Φίλοι). Για να χρησιμοποιήσετε το PSNSM, πρέπει να έχετε λογαριασμό Sony
Entertainment Network. Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, επιλέξτε (Sign Up) (Εγγραφή)
στο
(PSNSM) και ακολουθήστε τις οδηγίες στη νοθόνη.
Τα PSNSM και PlayStation®Store δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες και γλώσσες. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα eu.playstation.com/legal. Απαιτείται ευρυζωνική σύνδεση
Internet. Οι χρήστες ευθύνονται για τις χρεώσεις της ευρυζωνικής σύνδεσης στο Internet. Οι χρήστες
πρέπει να είναι 7 ετών ή μεγαλύτεροι, ενώ απαιτείται γονική συναίνεση για χρήστες κάτω των
18 ετών. Ισχύουν χρεώσεις για μερικό περιεχόμενο ή/και υπηρεσίες. Η εγγραφή είναι επίσης δυνατή
μέσω προγράμματος περιήγησης στο Web στη διεύθυνση eu.playstation.com.

Ασύρματη σύνδεση
Προς τη γραμμή Internet

Συσκευή πύλης δικτύου,
όπως μόντεμ DSL

Ασύρματος δρομολογητής
(σημείο πρόσβασης)

Επιλέξτε
(Settings) (Ρυθμίσεις)
(Network Settings) (Ρυθμίσεις δικτύου)
[Internet Connection Settings] (Ρυθμίσεις σύνδεσης Internet).
Επιλέξτε [Easy] (Εύκολο)

[Wireless] (Ασύρματα)

[Scan] (Σάρωση).

Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που
θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Ελέγξτε ότι το SSID είναι σωστό και
πατήστε το δεξί πλήκτρο.
Επιλέξτε τον τύπο του κλειδιού
κρυπτογράφησης.
Εισαγάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης.
Πατήστε το κουμπί για να εμφανίσετε το
πληκτρολόγιο. Εισάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης
και μετά επιλέξτε [Enter].

Εναλλαγή μεταξύ Διαγραφή
κεφαλαίων και
πεζών γραμμάτων

Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές
και αποθηκεύστε τις.

Εισαγωγή
πληκτρολογημένων
χαρακτήρων και έξοδος
από το πληκτρολόγιο

Συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό
Ασφάλεια και υποστήριξη

Αυτό το έγγραφο περιέχει πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του συστήματος PS3TM. Τις δυνατότητες
του κύριου συστήματος και τις υπηρεσίες σέρβις. Βεβαιωθείτε να το διαβάσετε πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα
PS3TM. Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες για το γονικό έλεγχο.

Online Οδηγός Χρήστη eu.playstation.com/ps3/support/manuals/

Ο οδηγός αυτός περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του συστήματος PS3TM.
Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο (Network) (Δίκτυο)
(Online Instruction Manuals) (Online εγχειρίδια οδηγιών).

Ενημερώσεις Λογισμικού συστήματος eu.playstation.com/ps3

Καλώς ήρθατε στον κόσμο του PlayStation

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τις ενημερώσεις του λογισμικού συστήματος.

Υποστήριξη eu.playstation.com/ps3/support/
Η επίσημη διαδικτυακή τοποθεσία της υποστήριξης προϊόντων PlayStation® παρέχει τις πιο πρόσφατες ερωτήσεις και
απαντήσεις για το προϊόν σας.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Τα «
», «PlayStation», «
», «DUALSHOCK», «
», «
», και « »
είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Sony Computer Entertainment Inc. Το «
» είναι εμπορικό σήμα της ίδιας εταιρείας.
Τα «XMB» και «xross media bar» είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation και της Sony Computer Entertainment Inc.
Τα «SONY» και « » είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation. Το "Sony Entertainment Network" είναι εμπορικό
σήμα της ίδιας εταιρείας.
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.
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