Σύντομος οδηγός

PSP-3004

7012207

Εισαγωγή

Χρήση του “XMB” (XrossMediaBar)
GAME [ΠΑΙΧΝΙΔΙ]

Το σύστημα PSP® περιλαμβάνει μια διασύνδεση χρήστη που καλείται “XMB”
(XrossMediaBar). Η κύρια οθόνη για το “XMB” καλείται “αρχικό μενού”.

Διεξαγωγή παιχνιδιού

VIDEO [ΒΙΝΤΕΟ]
Αναπαραγωγή βίντεο

Κατηγορία

MUSIC [ΜΟΥΣΙΚΗ]
Αναπαραγωγή μουσικής

Εμφάνιση εικόνων

NETWORK [ΔΙΚΤΥΟ]

Αντικείμενο

PHOTO (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Κεντρικό μενού

Σύνδεση στο Internet

SETTINGS [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ]
Προσαρμογή ρυθμίσεων
συστήματος PSP®
Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο κεντρικό μενού διαφέρουν
ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού συστήματος.
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Επιλέξτε μια κατηγορία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο
κατεύθυνσης προς τα αριστερά ή το πλήκτρο
κατεύθυνσης προς τα δεξιά.

22

Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας το
πλήκτρο κατεύθυνσης προς τα πάνω ή το πλήκτρο
κατεύθυνσης προς τα κάτω.

33

Πατήστε το πλήκτρο
για επιβεβαίωση του
επιλεγμένου στοιχείου.

Το παρόν έγγραφο περιγράφει βασικές λειτουργίες του συστήματος PSP®. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης
(
σελίδα 25).

Πλήκτρα
κατεύθυνσης:
Χρησιμοποιούνται
για την επιλογή
κατηγοριών/στοιχείων

Πλήκτρο

Πλήκτρο PS:
Επιστρέφει στο
κεντρικό μενού
Έξοδος παιχνιδιού

Κουμπί

:

Ακυρώνονται
οι επιλεγμένες
ενέργειες
VOL

SELECT

START

Πλήκτρο

:

Επιβεβαιώνονται τα
επιλεγμένα στοιχεία

: Προβάλλεται το μενού επιλογών/πίνακας ελέγχου

Επιλέξτε ένα εικονίδιο και στη συνέχεια πατήστε το
για να εμφανιστεί το μενού επιλογών.
πλήκτρο

Εικονίδια

Μενού επιλογών

Κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου, πατήστε το
πλήκτρο
για να εμφανιστεί ο πίνακας ελέγχου.

Πίνακας ελέγχου
3
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Προετοιμασία

Έλεγχος των περιεχομένων της συσκευασίας
Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα παρακάτω στοιχεία.
Εάν κάποιο στοιχείο λείπει, επικοινωνήστε με την κατάλληλη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του PSP®, την οποία
μπορείτε να βρείτε σε κάθε εγχειρίδιο λογισμικού PSP®.

R
POWE

HOLD

T
STAR
CT
SELE

VO

L

 ροφοδοτικό
Τ
εναλλασσόμενου
ρεύματος

Σύστημα PSP® (PlayStation®Portable)

Έντυπο υλικό

Μπαταρία
4

Προετοιμασία
Έλεγχος των περιεχομένων της συσκευασίας
Πληροφορίες για την τεκμηρίωση του συστήματος PSP®
Η τεκμηρίωση του συστήματος PSP® περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:

• Ασφάλεια και υποστήριξη

	Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το παρόν
έγγραφο. Περιλαμβάνει πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με τη χρήση
του συστήματος PSP®, πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων,
προδιαγραφές και άλλες πληροφορίες.

• Σύντομος οδηγός (παρόν έγγραφο)

	Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες για βασικές λειτουργίες
υλικού του συστήματος PSP®.

• Οδηγός χρήσης

	(πρόσβαση από: eu.playstation.com/manuals)
Το παρόν ηλεκτρονικό έγγραφο περιλαμβάνει λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού του συστήματος
PSP® (
σελίδα 25) και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό
μέσω Internet.
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Προετοιμασία

Προετοιμασία του συστήματος PSP® για χρήση
2

Φόρτιση μπαταρίας
Πριν τη χρήση του συστήματος PSP® για πρώτη φορά
μετά την αγορά, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω
βήματα για να φορτίσετε τη μπαταρία.

Τοποθέτηση της μπαταρίας.
Ευθυγραμμίστε την κάτω επιφάνεια της μπαταρίας με το σύστημα
για να προσαρμόσετε την μπαταρία.

Προσοχή

2

•	Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό και η πρόσβαση
σε αυτήν θα πρέπει να είναι εύκολη.
•	Μη συνδέετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος του
συστήματος PSP® στην πρίζα μέχρι να κάνετε όλες τις άλλες
συνδέσεις.

1
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Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας.
Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί απασφάλισης, σύρετε το κάλυμμα
μπαταρίας προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.

Ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες του καλύμματος μπαταρίας με το
σύστημα και ασφαλίστε το στη θέση του.

3
Κουμπί απασφάλισης

1
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Προετοιμασία
Προετοιμασία του συστήματος PSP® για χρήση

3	Συνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος για να φορτιστεί η μπαταρία.


Αρχική ρύθμιση

1	Σύρετε το διακόπτη POWER/HOLD προς τα
επάνω.

Ένδειξη POWER
VOL

SELECT

START

1

POW

ER

SE
LE

CT

STA

RT

Προς την πρίζα

2

HOL

D

Διακόπτης
POWER/HOLD
Η ένδειξη POWER ανάβει με πράσινο και εμφανίζεται η οθόνη της
αρχικής ρύθμισης.

2	Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να
Η ένδειξη POWER ανάβει με πορτοκαλί χρώμα,
υποδεικνύοντας ότι η φόρτιση έχει αρχίσει. Η ένδειξη
POWER θα σβήσει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

κάνετε τις αρχικές ρυθμίσεις.

Όταν έχετε ολοκληρώσει την αρχική ρύθμιση, εμφανίζεται το
κεντρικό μενού (
σελίδα 2).

Υποδείξεις
•	Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων,
ανατρέξτε στην ενότητα “Xρήση του πληκτρολογίου οθόνης”
(
σελίδα 26).
•	Οι ρυθμίσεις που γίνονται κατά την αρχική εγκατάσταση είναι δυνατό
να αλλάξουν αργότερα από την ενότητα
(Settings) [Ρυθμίσεις].
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης (
σελίδα 25).
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Προετοιμασία

Ονόματα και λειτουργίες μερών του συστήματος
Σύστημα

* Το πλήκτρο PS σε αυτό το σύστημα PSP® εκτελεί τις ίδιες
λειτουργίες με το πλήκτρο HOME στα συστήματα σειράς
PSP-1000 και PSP-2000.

Διακόπτης WLAN (πάνω μέρος)
Απενεργοποίηση
Ενεργοποίηση

Οθόνη LCD

WLAN

Πλήκτρο R

Πλήκτρο L

Δεξί ηχείο

Αριστερό ηχείο

Πλήκτρο
Πλήκτρο

Πλήκτρα κατεύθυνσης

Ένδειξη POWER

Ένδειξη πρόσβασης στο
Memory Stick Duo™
(

(

R

WE
PO

H

Διακόπτης
POWER/HOLD

T
AR
ST
CT

LE

SE

SELECT

VOL

START

Ανάβει όταν χρησιμοποιείται η
λειτουργία ασύρματου LAN

(δεξιά πλευρά)
(
σελίδα 10)

Ένδειξη HOLD

Αναλογικός μοχλός

Μικρόφωνο
(

Θήκη ιμάντα
L
VO

Πλήκτρο PS
8

σελίδα 10)

D
OL

σελίδα 13)

Ένδειξη πρόσβασης σε WLAN

, Πλήκτρο
, Πλήκτρο

Πλήκτρο START

σελίδα 12)

Πλήκτρο SELECT

Πλήκτρο αύξησης
Πλήκτρο sound
έντασης του ήχου
(
σελίδα 9)
Πλήκτρο μείωσης
Πλήκτρο
display
έντασης του ήχου
(

σελίδα 9)

(

σελίδα 10)

Προετοιμασία
Ονόματα και λειτουργίες μερών του συστήματος
Χρήση του πλήκτρου sound
Στιγμιαίο πάτημα

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, ο τόνος
POPS
αλλάζει μεταξύ HEAVY
JAZZ
UNIQUE
OFF. *1

Πάτημα για
περισσότερο από ένα
δευτερόλεπτο

Θα γίνει σίγαση του ήχου. *2

Σύνδεση ακουστικών
Μπορείτε να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο (πωλείται
ξεχωριστά) στην υποδοχή σύνδεσης ακουστικών.
Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τα ακουστικά (πωλούνται
ξεχωριστά) στο τηλεχειριστήριο.

*1 : Ο τόνος μπορεί να αλλάξει μόνο όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
Επίσης, η ρύθμιση του τόνου έχει προσωρινά οριστεί στο “OFF”
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)] κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
*2 : Για να απενεργοποιήσετε τη σίγαση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο
sound ξανά.

VOL

SELECT

2

Ακουστικά

Τηλεχειριστήριο

Χρήση του πλήκτρου display
Στιγμιαίο πάτημα

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, η οθόνη
αλλάζει μεταξύ τριών επιπέδων φωτεινότητας. *1

Πάτημα για
περισσότερο από ένα
δευτερόλεπτο

Ο φωτισμός φόντου θα απενεργοποιηθεί και η
οθόνη θα είναι κενή. *2

Πάτημα για
περισσότερο από
πέντε δευτερόλεπτα

Το σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση εξόδου
σελίδα 18).
βίντεο (

1

Υπόδειξη
Τα ακουστικά σειράς PSP-1000 με τηλεχειριστήριο δεν είναι συμβατά
για χρήση.

*1 : Το μεγαλύτερο επίπεδο (level 4) μπορείτε να το επιλέξετε μόνο
όταν το σύστημα PSP® είναι συνδεδεμένο με το τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου ρεύματος.
*2 : Γ
 ια να ενεργοποιήσετε ξανά τον φωτισμό φόντου, πατήστε
οποιοδήποτε από τα πλήκτρα του συστήματος PSP®.
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Βασικές λειτουργίες

Λειτουργία ενεργοποίησης και κατάστασης αναμονής
Χρησιμοποιήστε το διακόπτη POWER/HOLD για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα ή
να το θέσετε σε κατάσταση αναμονής ή παύσης.

Διακόπτης POWER/HOLD
A

Ενεργοποίηση του συστήματος /
Ενεργοποίηση της κατάστασης
αναμονής

Σύρετε προς τα πάνω

B

Απενεργοποίηση του συστήματος

Σύρετε προς τα επάνω και
κρατήστε για περισσότερο από
τρία δευτερόλεπτα

Γ

Κλείδωμα των πλήκτρων του
συστήματος*

Σύρετε προς τα κάτω

*Κλειδώνονται όλες οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν πλήκτρα του
συστήματος.
POW

ER

A

SE
LE

CT

STA

RT

HOL
D

B

C
Διακόπτης POWER/HOLD

Ένδειξη POWER
Σταθερή πράσινη

Ενεργοποίηση τροφοδοσίας

Σταθερή πορτοκαλί

Φόρτιση

Αναβοσβήνει πράσινη

Το επίπεδο φορτίου είναι χαμηλό

Λυχνία σβηστή

Απενεργοποίηση τροφοδοσίας/
σε κατάσταση αναμονής

Ένδειξη POWER
Ένδειξη HOLD

Ένδειξη HOLD
Σταθερή κίτρινη

10

Σε κατάσταση παύσης

Κατάσταση αναμονής
Σε περίπτωση που το σύστημα PSP® βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής, η αναπαραγωγή του λογισμικού
θα διακοπεί. Εάν απενεργοποιήσετε την κατάσταση
αναμονής, η αναπαραγωγή μπορεί να συνεχιστεί από
το σημείο που βρισκόταν όταν το σύστημα τέθηκε σε
κατάσταση αναμονής.
Υποδείξεις
•	Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση αναμονής, σύρετε ξανά
το διακόπτη POWER/HOLD προς τα πάνω. Κατά την αναπαραγωγή
βίντεο ή ήχου, για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση αναμονής,
μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο u του τηλεχειριστηρίου.
•	Μερικά λογισμικά μπορεί να μην επιτρέπουν στο σύστημα να μπει σε
κατάσταση αναμονής.
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Βασικές λειτουργίες

Αναπαραγωγή περιεχομένου UMD
3	Επιλέξτε το εικονίδιο και μετά πατήστε το.

Περιεχόμενο δίσκου UMD

1	Τοποθετήστε το δάκτυλό σας στο κοίλωμα
2

πλήκτρο

.

στο πάνω μέρος του συστήματος για να
ανοίξετε το κάλυμμα δίσκου.
Τοποθετήστε δίσκο UMD και κλείστε το
κάλυμμα δίσκου.
Ελέγξτε ότι το κάλυμμα δίσκου είναι καλά κλεισμένο.
Εμφανίζεται το εικονίδιο στο κεντρικό μενού.

Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής.
Αρχίζει η αναπαραγωγή.

Υποδείξεις
• Πατήστε το πλήκτρο PS για να τερματίσετε το παιχνίδι.
•	Για να αφαιρέσετε το δίσκο UMD, διακόψτε την αναπαραγωγή και στη
συνέχεια ανοίξτε το κάλυμμα δίσκου.

Χρήση του μικρόφωνου
2
WLAN

1

12

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο του
συστήματος PSP® (
σελίδα 8) για την αναπαραγωγή
ορισμένων παιχνιδιών και την πραγματοποίηση
κλήσεων με τη χρήση του Go!Messenger. Ανατρέξτε
στις οδηγίες για το λογισμικό που χρησιμοποιείται και
επισκεφτείτε τη διεύθυνση gomessenger.bt.com για
λεπτομέρειες.
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Βασικές λειτουργίες

Αναπαραγωγή περιεχομένου Memory Stick Duo™

Προειδοποίηση
Κρατήστε τα μέσα Memory Stick Duo™ μακριά από τα μικρά παιδιά,
διότι μπορεί να τα καταπιούν κατά λάθος.

3	Επιλέξτε το εικονίδιο και μετά πατήστε το.
πλήκτρο

.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα εισόδου..
2	Πιέστε το μέσο Memory Stick Duo™ μέχρι να
εισαχθεί πλήρως.

Το εικονίδιο εμφανίζεται στο κεντρικό μενού.

Κάλυμμα εισόδου

Εμφανίζεται μια λίστα με τα περιεχόμενα που μπορούν να
αναπαραχθούν.

Συμβουλή

Μπροστινή πλευρά

Για να αφαιρέσετε το μέσο Memory Stick Duo™,
πατήστε το μία φορά στην κατεύθυνση
του βέλους.

Σημείωση
Όταν η ένδειξη πρόσβασης σε Memory Stick Duo™ (
σελίδα 8) είναι
αναμμένη, μην βγάζετε το Memory Stick Duo™, μην απενεργοποιείτε το
σύστημα και μην θέτετε το σύστημα σε κατάσταση αναμονής. Εάν το
κάνετε, μπορεί να προκληθεί απώλεια ή καταστροφή δεδομένων.
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Βασικές λειτουργίες

Έλεγχος του επιπέδου φορτίου μπαταρίας
Επίπεδο φορτίου μπαταρίας

Μέθοδοι φόρτισης της μπαταρίας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους
για να φορτίσετε την μπαταρία.
•

Χρήση του τροφοδοτικού 			
εναλλασσόμενου ρεύματος

	Η φόρτιση ξεκινάει όταν συνδέετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος στο σύστημα PSP® και εισάγετε το φις του ηλεκτρικού
καλωδίου σε πρίζα (
σελίδα 6).
•

Έχει απομείνει πολύ ενέργεια.
Το φορτίο της μπαταρίας εξαντλείται.
Η μπαταρία έχει ήδη εξαντληθεί.
Δεν έχει απομείνει φορτίο στη μπαταρία. Η ένδειξη POWER
αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Φορτίστε την μπαταρία.
Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες,
η ένδειξη επιπέδου φορτίου μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό
επίπεδο φορτίου.

Χρήση καλωδίου USB
(πωλείται ξεχωριστά)

	Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα PSP® και κατόπιν το συνδέετε σε
συσκευή (όπως προσωπικός υπολογιστής) εξοπλισμένη με υποδοχή
USB, το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση USB και
η μπαταρία του συστήματος θα αρχίσει να φορτίζεται. Η ένδειξη
POWER γίνεται πορτοκαλί όσο φορτίζεται η μπαταρία.

Υποδείξεις
•	Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν
θα γίνει αυτόματα εναλλαγή του συστήματος PSP® σε κατάσταση USB
όταν συνδεθεί καλώδιο USB στο σύστημα.
•	Για μη αυτόματη εναλλαγή σε κατάσταση USB, επιλέξτε
(USB Connection) [Σύνδεση USB] στο
(Settings) [Ρυθμίσεις].
• Μπορείτε να συνδέσετε καλώδιο USB τύπου Mini-B (5-pin) στην
υποδοχή USB του συστήματος PSP®.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με το χρόνο ή τη διάρκεια φόρτισης,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο «Ασφάλεια και υποστήριξη» που παρέχεται.
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Βασικές λειτουργίες

Αντιγραφή μουσικής/βίντεο/εικόνων

Αντιγράψτε αρχεία μουσικής/βίντεο/εικόνας στο Memory Stick Duo™ και αναπαραγάγετε ή προβάλετε αρχεία στο
σύστημα PSP®.
Οι μέθοδοι αντιγραφής διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή και το λογισμικό που χρησιμοποιείτε, καθώς και ανάλογα
με τον τύπο του αρχείου. Οι παρακάτω οδηγίες βασίζονται στις πιο κοινές μεθόδους αντιγραφής.
Πηγή μουσικής/βίντεο/εικόνας

1 Σε υπολογιστή

2 Σε σύστημα PSP®

Παραδείγματα:
Καλώδιο USB

CD ήχου

DE

Τύπος Mini-B (5-pin)
Υπολογιστής

Αρχεία βίντεο

Υποδείξεις
•	Για μη αυτόματη εναλλαγή του συστήματος PSP® σε κατάσταση USB,
επιλέξτε
(USB Connection) [Σύνδεση USB] από την ενότητα
(Settings) [Ρυθμίσεις].

IT

•	Αντί για καλώδιο USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευή
ανάγνωσης/εγγραφής Memory Stick USB ή υπολογιστή με θέση για
Memory Stick™.

NL
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

15

Βασικές λειτουργίες
Αντιγραφή μουσικής/βίντεο/εικόνων
Αντιγραφή αρχείων μουσικής

Αντιγραφή αρχείων βίντεο

Παράδειγμα: Εισαγωγή μουσικών κομματιών από
CD ήχου

Παράδειγμα: Κατέβασμα αρχείων βίντεο που διατίθενται
νόμιμα από το Internet

1. Εισαγωγή

1. Λήψη

Χρησιμοποιήστε συμβατό λογισμικό για να εισάγετε μουσικά κομμάτια
από CD ήχου σε υπολογιστή.

2. Αντιγραφή
Δημιουργήστε ένα φάκελο με το όνομα “MUSIC” [ΜΟΥΣΙΚΗ] σε μέσο
Memory Stick Duo™ μέσω υπολογιστή και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε
τα αρχεία μουσικής στο φάκελο.

		

Λήψη αρχείων βίντεο σε PC.

2. Μετατροπή/Αντιγραφή
	Χρησιμοποιήστε συμβατό λογισμικό για να μετατρέψετε το βίντεο σε
μορφή αρχείου που μπορεί να αναπαραχθεί στο σύστημα PSP®. Στη
συνέχεια, δημιουργήστε ένα φάκελο με το όνομα “VIDEO” [ΒΙΝΤΕΟ]
στο μέσο Memory Stick Duo™ και αποθηκεύστε τα αρχεία βίντεο στον
φάκελο.

MUSIC

Υπόδειξη
Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων μορφής MP3, AAC
και ATRAC.

		

VIDEO

Συμβουλή
Μπορείτε να αναπαράγετε μερικά αρχεία βίντεο MP4.
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Βασικές λειτουργίες
Αντιγραφή μουσικής/βίντεο/εικόνων
Αντιγραφή αρχείων εικόνας
Παράδειγμα: Εισαγωγή εικόνων από ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή

1. Εισαγωγή
	Εισαγωγή εικόνων σε υπολογιστή.
	Οι μέθοδοι εισαγωγής διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή που
χρησιμοποιείται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που
παρέχονται με τη συσκευή.

Λογισμικό μετατροπής
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Media Manager*
για σύστημα PSP® (PlayStation®Portable) για να
μετατρέπετε αρχεία μουσικής, βίντεο και εικόνας
στις απαραίτητες μορφές. Όταν αντιγράφεται αρχεία
σε Memory Stick Duo™, οι απαραίτητοι φάκελοι
δημιουργούνται αυτόματα.
* Διατίθεται ξεχωριστά

2. Αντιγραφή
	Δημιουργήστε ένα φάκελο με το όνομα “PICTURE” [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ]
σε μέσο Memory Stick Duo™ μέσω υπολογιστή και, στη συνέχεια,
αποθηκεύστε τα αρχεία εικόνας στο φάκελο.

		

PICTURE

Υποδείξεις
•	Εάν χρησιμοποιείτε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που υποστηρίζει
μέσα Memory Stick Duo™, μπορείτε να προβάλετε εικόνες,
εισάγοντας το μέσο από τη φωτογραφική μηχανή απευθείας στο
σύστημα PSP®.
•	Μπορείτε να προβάλετε αρχεία εικόνας σε μορφή JPEG (συμβατά με
DCF 2.0/Exif 2.21), TIFF και GIF.
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Βασικές λειτουργίες

Έξοδος βίντεο σε τηλεόραση
Είναι δυνατή η έξοδος βίντεο από το σύστημα PSP® σε τηλεόραση με τη χρήση καλωδίου εξόδου βίντεο (πωλείται
ξεχωριστά).

Επιλογή καλωδίου εξόδου βίντεο
Επιλέξτε καλώδιο εξόδου βίντεο κατάλληλο για την τηλεόραση που χρησιμοποιείται.
Σημείωση

 έξοδος του συστήματος PSP® είναι σε μορφή βίντεο NTSC. Εάν χρησιμοποιείται οθόνη που δεν υποστηρίζει τη μορφή βίντεο NTSC,
Η
δεν εμφανίζεται εικόνα. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή της τηλεόρασης για λεπτομέρειες.

Τύποι καλωδίου εξόδου βίντεο
Τύπος καλωδίου

Υποδοχή εισόδου στην τηλεόραση

Οπτικοακουστικό καλώδιο Component

Υποδοχές VIDEO IN Component

Οπτικοακουστικό καλώδιο

Υποδοχή VIDEO IN (Composite)

COMPONENT VIDEO IN
Y
PB/CB PR/CR

VIDEO

AUDIO IN
L
R

L-AUDIO-R

Συμβουλή
Η ποιότητα της εικόνας διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση που χρησιμοποιείται. Η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να βελτιωθεί εάν συνδέσετε το
σύστημα PSP® στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικό καλώδιο Component αντί για οπτικοακουστικό καλώδιο.
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Βασικές λειτουργίες
Έξοδος βίντεο σε τηλεόραση

3		

Έξοδος βίντεο σε τηλεόραση

1		

Συνδέστε το σύστημα PSP® στην τηλεόραση
		 με τη χρήση καλωδίου εξόδου βίντεο 		
		 (πωλείται ξεχωριστά).

		 Παράδειγμα: Σύνδεση συστήματος PSP® σε τηλεόραση με
		 υποδοχές εισόδου βίντεο component

		
		
		
		

Ενεργοποιήστε το σύστημα PSP® 		
( σελίδα 10) και στη συνέχεια πατήστε
συνεχόμενα το πλήκτρο display στην 		
πρόσοψη του συστήματος για τουλάχιστον
5 δευτερόλεπτα.

		 Στην τηλεόραση εμφανίζεται βίντεο από το σύστημα PSP®.

Διακοπή εξόδου βίντεο

Για διακοπή της εξόδου βίντεο, πατήστε ξανά το κουμπί display.
Υποδείξεις
Υποδοχές VIDEO IN Component
COMPONENT
VIDEO IN

•	Επειδή το μέγεθος της εξόδου εικόνας βίντεο στην τηλεόραση για
παιχνίδια ή οθόνες περιήγησης στο Internet είναι προκαθορισμένο,
ενδέχεται να εμφανιστούν κατακόρυφες ή κάθετες μαύροι ράβδοι
στις άκρες της εικόνας.

Y
PB/CB
PR/CR

Οπτικοακουστικό
καλώδιο Component
(πωλείται ξεχωριστά)

AUDIO IN
L

•	Μπορείτε να αλλάξετε την έξοδο βίντεο ή να προσαρμόσετε
τις ρυθμίσεις στο
(Connected Display Settings [Ρυθμίσεις
συνδεδεμένης οθόνης]) under
(Settings [Ρυθμίσεις]).

Τηλεόραση

R

2		 Προσαρμόστε τη ρύθμιση εισόδου βίντεο για
		 την τηλεόραση.
		 Ρυθμίστε στις υποδοχές εισόδου που χρησιμοποιούνται.
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Network [Δίκτυο]

Προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου
Απαιτούμενα στοιχεία

Προειδοποίηση
Κλείστε το διακόπτη WLAN όταν βρίσκεστε σε χώρους με πολύ
κόσμο, όπως μέσα σε τρένο με πολλούς επιβάτες. Εάν ένα άτομο
κοντά σας χρησιμοποιεί βηματοδότη, είναι πιθανό τα ραδιοκύματα να
επηρεάσουν το βηματοδότη.

Παράδειγμα ρύθμισης παραμέτρων δικτύου
Οι συνδέσεις εξοπλισμού δικτύου και οι μέθοδοι
ρύθμισης διαφέρουν ανάλογα με τον εξοπλισμό που
χρησιμοποιείται.
Παράδειγμα μιας κοινής διαμόρφωσης παραμέτρων δικτύου

Τα παρακάτω στοιχεία είναι γενικά απαραίτητα για την
εγκατάσταση του συστήματος για σύνδεση με δίκτυο.
• Συνδρομή με υπηρεσία παροχής Internet
• Μια συσκευή δικτύου, όπως μόντεμ DSL ή καλωδιακό
μόντεμ
•	Ένα σημείο πρόσβασης WLAN ή ασύρματο
δρομολογητή ευρείας ζώνης
•	Ρυθμίσεις για το σημείο πρόσβασης (SSID, κλειδί
WEP, κλειδί WPA κλπ, όπως καθορίστηκαν όταν
διαμορφώθηκε το σημείο πρόσβασης)
Υποδείξεις
•	Ένα σημείο πρόσβασης είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για
σύνδεση με ασύρματο δίκτυο.

Μόντεμ DSL ή
καλωδιακό μόντεμ

Σημείο πρόσβασης
ή ασύρματος
δρομολογητής
Γραμμή Internet
Η/Υ
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•	Ένας ασύρματος δρομολογητής ευρείας ζώνης είναι μια συσκευή
που περιλαμβάνει λειτουργίες δρομολογητή και σημείου πρόσβασης.
Εάν συνδέετε έναν υπολογιστή και το σύστημα PSP® σε μία γραμμή
Internet ταυτόχρονα, απαιτείται δρομολογητής.
•	Τα κλειδιά SSID, WEP και WPA είναι τύποι πληροφοριών ασύρματου
δικτύου. Μπορεί να είναι απαραίτητα κατά τη σύνδεση σε σημείο
πρόσβασης ή δρομολογητή. Γενικά, αυτές οι πληροφορίες ορίζονται
στο σημείο πρόσβασης ή το δρομολογητή χρησιμοποιώντας
υπολογιστή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται
μαζί με το σημείο πρόσβασης ή το δρομολογητή.

Network [Δίκτυο]
Προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου
Δημιουργία νέας σύνδεσης δικτύου
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου
για σύνδεση σε ένα σημείο πρόσβασης και να
αποθηκεύσετε τα δεδομένα σύνδεσης δικτύου στο
σύστημα. Οι ρυθμίσεις δικτύου μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και το
περιβάλλον δικτύου. Οι παρακάτω οδηγίες βασίζονται
στην πιο κοινή διαμόρφωση παραμέτρων δικτύου και
μπορεί να μην ισχύουν για όλες τις εγκαταστάσεις.

4	Επιλέξτε “Scan” [Σάρωση] και μετά πατήστε
το πλήκτρο.

1	Επιλέξτε

(Network Settings) [Ρυθμίσεις
(Settings
δικτύου] κάτω από την ενότητα
[Ρυθμίσεις]) του κεντρικού μενού και μετά
πατήστε το το πλήκτρο .
2	Επιλέξτε “Infrastructure Mode” [Λειτουργία
υποδομής] και μετά πατήστε το πλήκτρο .
3	Επιλέξτε “New Connection” [Νέα σύνδεση] και
μετά πατήστε το πλήκτρο .

Υπόδειξη
Όταν χρησιμοποιείτε ασύρματο σημείο πρόσβασης που υποστηρίζει
AOSS™, επιλέξτε “Automatic” [Αυτόματη] και στη συνέχεια ακολουθήστε
τις οδηγίες στην οθόνη. Η ρύθμιση θα ολοκληρωθεί αυτόματα. Για
πληροφορίες σχετικά με σημεία πρόσβασης που υποστηρίζουν αυτόματη
ρύθμιση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του σημείου πρόσβασης.

AOSS™
Buffalo, Inc.
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Network [Δίκτυο]
Προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου

5	Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια πατήστε
το πλήκτρο .

Το SSID είναι ένας κώδικας ή ένα όνομα που εκχωρείται στο σημείο
προσπέλασης. Αν δεν γνωρίζετε ποιο SSID να χρησιμοποιήσετε ή αν
το SSID δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε το άτομο που εγκατέστησε
ή συντηρεί το σημείο πρόσβασης.

6	Επιβεβαιώστε το SSID για το σημείο

πρόσβασης και στη συνέχεια πατήστε το
πλήκτρο δεξιά.
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7	Επιλέξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας όπως

πρέπει και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο
δεξιά.

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας διαφέρουν ανάλογα με το σημείο
πρόσβασης που χρησιμοποιείται. Για να καθορίσετε ποιες ρυθμίσεις
θα χρησιμοποιήσετε, επικοινωνήστε με το άτομο που εγκατέστησε ή
συντηρεί το σημείο πρόσβασης.

8	Εισάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης και στη
συνέχεια πατήστε το πλήκτρο δεξιά.

Το πεδίο του κλειδιού κρυπτογράφησης θα εμφανίσει έναν
αστερίσκο (*) για κάθε χαρακτήρα που εισάγετε. Αν δεν γνωρίζετε
το κλειδί, επικοινωνήστε με το άτομο που εγκατέστησε ή συντηρεί το
σημείο πρόσβασης.

Network [Δίκτυο]
Προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου

9	Επιλέξτε “Easy” [Εύκολη] ή “Custom”

[Προσαρμοσμένη] και προσαρμόστε τις
ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.

11

Επιλέξτε τη λίστα ρυθμίσεων.
Εμφανίζονται οι τιμές ρύθμισης που εισάγατε. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

Υποδείξεις
•	Εάν η δοκιμή της σύνδεσης αποτύχει, ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις δικτύου για
τη σύνδεση είναι δυνατό να αλλαχθούν από το μενού επιλογών. Για
επιπλέον πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με
το σημείο πρόσβασης ή το δρομολογητή, ή επικοινωνήστε με την
υπηρεσία παροχής Internet.

Easy [Εύκολη]

Ορίζονται αυτόματα οι βασικές ρυθμίσεις
εύκολης εγκατάστασης.

Custom
[Προσαρμοσμένη]

Μπορείτε να εισάγετε λεπτομερείς
πληροφορίες ρυθμίσεων με μη αυτόματο
τρόπο. Για πληροφορίες σχετικά με τις
ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες που
παρέχονται από την υπηρεσία παροχής Internet
ή μαζί με τη συσκευή δικτύου.

•	Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται, μπορεί να
χρειαστείτε τη διεύθυνση MAC για το σύστημά σας κατά τη σύνδεση
σε δίκτυο. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση MAC κάτω από την
ενότητα
(Settings) [Ρυθμίσεις]
(System Settings)
[Ρυθμίσεις συστήματος]
“System Information” [Πληροφορίες
συστήματος]
•	Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου,
ανατρέξτε τον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης (
σελίδα 25).

Εάν επιλέξετε “Custom” [Προσαρμοσμένη], ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.

10	Επιλέξτε το όνομα σύνδεσης και στη συνέχεια
πατήστε το πλήκτρο δεξιά.

Μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα σύνδεσης και να
χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε όνομα θέλετε.
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Network [Δίκτυο]

Σύνδεση στο Internet
Χρήση του προγράμματος περιήγησης στο Internet

1	Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση σε

ασύρματο δίκτυο.
2	Επιλέξτε το
(Internet Browser) [Πρόγραμμα
περιήγησης στο Internet] κάτω από την
(Network) [Δίκτυο] από το
ενότητα
κεντρικό μενού και στη συνέχεια πατήστε το
πλήκτρο .

4	Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης
( σελίδα 26), εισάγετε τη διεύθυνση της
ιστοσελίδας.

Αφού εισαγάγετε τη διεύθυνση, το σύστημα PSP® θα συνδεθεί στο
Internet. Κατά τη φόρτωση της σελίδας, εμφανίζεται το εικονίδιο
εργασιών σε εξέλιξη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση με επιτυχία, θα εμφανιστεί η
ιστοσελίδα.

Γίνεται εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο Internet.

3	Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κατεύθυνσης
προς τα πάνω, επιλέξτε τη γραμμή
διευθύνσεων και στη συνέχεια πατήστε το
πλήκτρο .
Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης.

Γραμμή διευθύνσεων
Εικονίδιο εργασιών σε εξέλιξη
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Γραμμή μενού

Network [Δίκτυο]
Σύνδεση στο Internet
Βασικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης
στο Internet
Πλήκτρο
+
αναλογικός μοχλός

Κύλιση σε όλες τις κατευθύνσεις

+
Πλήκτρο
πλήκτρο κατεύθυνσης

Κύλιση ανά οθόνη

Πλήκτρο L

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Πλήκτρο

Εμφάνιση και απόκρυψη της γραμμής μενού*

*	Από τη γραμμή μενού, έχετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες
και ρυθμίσεις όπως “Back” [Επιστροφή] και “Close Page” [Κλείσιμο
σελίδας].

Εμφάνιση του ηλεκτρονικού οδηγού χρήσης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης
στο Internet για να δείτε τον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης
για το σύστημα PSP® (PlayStation®Portable).

1	Από το κεντρικό μενού, επιλέξτε

(Online
Instruction Manuals) [Ηλεκτρονικοί οδηγοί
(Network)
χρήσης] κάτω από την ενότητα
[Δίκτυο] και στη συνέχεια πατήστε το
πλήκτρο .

Θα εμφανιστεί η σελίδα του οδηγού χρήσης.

Υποδείξεις
•	Εάν προσπαθήσετε να ανοίξετε μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας το
πρόγραμμα περιήγησης στο Internet χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί
σύνδεση με το Internet, το σύστημα θα προσπαθήσει να συνδεθεί
αυτόματα στο Internet.
•	Με την προεπιλεγμένη ρύθμιση, κατά τη σύνδεση στο Internet, θα
επιλέγεται αυτόματα η σύνδεση που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία
φορά.

Οδηγός χρήσης λογισμικού για το σύστημα PSP®
πρόσβαση από : eu.playstation.com/manuals

Μπορείτε επίσης να δείτε τον οδηγό χρήσης χρησιμοποιώντας το
πρόγραμμα περιήγησης στο Web του υπολογιστή σας.

25

12

Πληκτρολόγιο

Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης
Πλήκτρα λειτουργιών

Δρομέας
Πεδίο εισαγωγής
κειμένου

(εμφανίζει χαρακτήρες
καθώς εισάγονται)

Λίστα στοιχείων πίνακα ελέγχου
Πλήκτρα πληκτρολογίου

Λειτουργία
Εισάγει ένα κενό
Κατά την εισαγωγή κειμένου στο
πεδίο διευθύνσεων του προγράμματος
περιήγησης στο Internet, εμφανίζονται
οι διευθύνσεις που έχουν καταχωρηθεί
παλιότερα
Οι διευθύνσεις εμφανίζονται μόνο όταν η
λειτουργία εισαγωγής έχει ρυθμιστεί για
συντομεύσεις διευθύνσεων Web
Επιβεβαιώνει χαρακτήρες που έχετε
πληκτρολογήσει αλλά δεν έχετε
καταχωρήσει και κλείνει το πληκτρολόγιο
Ακυρώνει χαρακτήρες που έχετε
πληκτρολογήσει αλλά δεν έχετε
καταχωρήσει και κλείνει το πληκτρολόγιο
Μετακινεί το δρομέα

Πλήκτρα γραμμάτων/
συμβόλων

Εμφάνιση λειτουργίας
εισαγωγής
Επιλογές εισαγωγής
κειμένου

Διαγράφει το χαρακτήρα στα αριστερά
του δρομέα
Εμφανίζει ένα διάγραμμα το οποίο
παρουσιάζει τα πλήκτρα του συστήματος
και τη χρήση τους
Κάνει εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και
πεζών
Εισάγει αλλαγή γραμμής
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Πληκτρολόγιο
Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης
Εναλλαγή λειτουργίας εισαγωγής
Ο αριθμός των διαθέσιμων λειτουργιών εισαγωγής
διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα. Κάθε
φορά που πατάτε το πλήκτρο SELECT, η λειτουργία
εισαγωγής εναλλάσσεται μεταξύ των επιλογών στο
παρακάτω διάγραμμα:
Εμφάνιση
λειτουργίας
εισαγωγής

Λειτουργία
εισαγωγής

Παραδείγματα χαρακτήρων που
μπορείτε να εισάγετε

Γράμματα και
αριθμοί

abcde

Γράμματα
και αριθμοί
(με τονισμένα
γράμματα)

éíóçñ

Μόνον αριθμοί

12345

Συντομεύσεις
διευθύνσεων Web

.com .ne .html .gif

Υπόδειξη
Η γλώσσα για το πληκτρολόγιο οθόνης είναι συνδεδεμένη με τη γλώσσα
συστήματος. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γλώσσα συστήματος εάν
μεταβείτε στο
(Settings [Ρυθμίσεις])
(System Settings
[Ρυθμίσεις συστήματος])
“System Language” [Γλώσσα συστήματος].
Παράδειγμα: Αν το “System Language” [Γλώσσα συστήματος] είναι
ρυθμισμένο στο “Français” [Γαλλικά], μπορείτε να πληκτρολογείτε κείμενο
στα Γαλλικά.

Εισαγωγή χαρακτήρων
Σε αυτή την ενότητα, θα παρουσιαστεί ο τρόπος
εισαγωγής κειμένου χρησιμοποιώντας τη λέξη “FUN”
[ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ] ως παράδειγμα.

1	Επιλέξτε “DEF3” και στη συνέχεια πατήστε
αρκετές φορές μέχρι να
το πλήκτρο
εμφανιστεί το “F”.
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, γίνεται εναλλαγή του χαρακτήρα
που εισάγεται στο πεδίο εισαγωγής κειμένου.

2	Επιλέξτε “TUV8” και στη συνέχεια πατήστε
αρκετές φορές μέχρι να
το πλήκτρο
εμφανιστεί το “U”.
3	Επιλέξτε “MNO6” και στη συνέχεια πατήστε
το πλήκτρο
αρκετές φορές μέχρι να
εμφανιστεί το “N”.
4	Επιλέξτε “Enter” και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί .
Θα γίνει επιβεβαίωση των χαρακτήρων που έχετε εισάγει. (Μπορείτε
επίσης να πατήσετε το πλήκτρο R του συστήματος PSP® για να
επιβεβαιώσετε ένα χαρακτήρα). Επιλέξτε ξανά “Enter” και πατήστε
το πλήκτρο
για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

Υπόδειξη
Εάν επιλεξέξετε το πλήκτρο a/A κατά την εισαγωγή χαρακτήρων,
μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών.
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Ενημερώσεις συστήματος PSP®

Ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος
Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορεί να περιλαμβάνουν
προσθήκες ασφαλείας, νέες ή αναθεωρημένες
ρυθμίσεις και λειτουργίες και άλλα στοιχεία, τα
οποία αλλάζουν το τρέχον λειτουργικό σας σύστημα.
Συνιστάται να ενημερώνετε πάντα το σύστημα,
ώστε να χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη έκδοση
λογισμικού συστήματος.
1 Λήψη δεδομένων ενημέρωσης.
2 Χρήση των δεδομένων ενημέρωσης
για αντικατάσταση του υπάρχοντος
λογισμικού συστήματος.

3Τ
 ο λογισμικό του
συστήματος έχει
ενημερωθεί.

Σημείωση
Κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης:
• Μην αφαιρείτε το δίσκο UMD.
• Μην απενεργοποιείτε το σύστημα.
• Μην αποσυνδέετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος.
Εάν η ενημέρωση ακυρωθεί πριν ολοκληρωθεί, το λογισμικού του
συστήματος μπορεί να καταστραφεί και το σύστημα μπορεί να
χρειάζεται επισκευή ή αντικατάσταση.
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Υποδείξεις
•	Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση eu.playstation.com/psp
•	Ανάλογα με τον τίτλο του λογισμικού, είναι πιθανό να μην υπάρχει
δυνατότητα Αναπαραγωγής, αν δεν ενημερωθεί πρώτα το λογισμικό
του συστήματος PSP®.
•	Αφού ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος, δεν είναι δυνατή η
επιστροφή σε προηγούμενη έκδοση.
•	Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη. Ίσως να
μην είναι δυνατή η έναρξη της ενημέρωσης, εάν το επίπεδο φόρτισης
της μπαταρίας είναι χαμηλό.

Έλεγχος της έκδοσης λογισμικού του συστήματος
Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες έκδοσης
(Settings)
λογισμικού του συστήματος επιλέγοντας
(System Settings) [Ρυθμίσεις
[Ρυθμίσεις]
“System Information” [Πληροφορίες
συστήματος]
συστήματος]. Στο πεδίο “System Software” [Λογισμικό
συστήματος] εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση.

Ενημερώσεις συστήματος PSP®
Ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος
Μέθοδοι ενημέρωσης
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση σε
οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους.

Με σύνδεση στο Internet

Ενημέρωση δικτύου

Ενημέρωση με τη λειτουργία ασύρματου LAN του
συστήματος PSP®.
(Network Update) [Ενημέρωση δικτύου]
Επιλέγοντας
(Settings) [Ρυθμίσεις],
κάτω από την ενότητα
μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet και να ενημερώσετε
το σύστημά σας με το πλεόν πρόσφατο λογισμικό.

Χωρίς σύνδεση στο Internet

Ενημέρωση μέσω δίσκου UMD

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση
χρησιμοποιώντας ένα δίσκο UMD που περιέχει δεδομένα
ενημέρωσης.

1	Συνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος στο σύστημα PSP®.
2	Τοποθετήστε ένα δίσκο UMD με δεδομένα
ενημέρωσης.

Κάτω από την ενότητα
(Game) [Παιχνίδι] στο κεντρικό μενού,
εμφανίζονται το εικονίδιο των δεδομένων ενημέρωσης και ο αριθμός
της έκδοσης.

Ενημέρωση μέσω υπολογιστή

Πραγματοποιήστε ενημέρωση μέσω υπολογιστή για
να λάβετε δεδομένα ενημέρωσης από το Internet. Για
λεπτομερείς οδηγίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
eu.playstation.com/psp

3	Επιλέξτε

(PSP™ Update) [Ενημέρωση
PSP™] και μετά πατήστε το πλήκτρο .

Αρχίζει η ενημέρωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να
ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
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Ρυθμίσεις ασφαλείας

Ρύθμιση του επιπέδου γονικού ελέγχου
Το σύστημα PSP® περιλαμβάνει λειτουργία γονικού
ελέγχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης
και να περιορίσετε την αναπαραγωγή περιεχομένου
που απαγορεύεται από το επίπεδο γονικού ελέγχου
(παιχνίδια, βίντεο και άλλο περιεχόμενο). Ρυθμίζοντας
το επίπεδο γονικού ελέγχου στο σύστημα, μπορείτε
να αποτρέψετε την αναπαραγωγή περιεχομένου που
απαγορεύεται για παιδιά.

Πληροφορίες για τα επίπεδα γονικού ελέγχου
Επίπεδα γονικού ελέγχου στο σύστημα PSP®
Μπορείτε είτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα
parental control level [επίπεδο γονικού ελέγχου], είτε να
τη ρυθμίσετε σε ένα από τα 11 διαφορετικά επίπεδα.
Απενεργοποίηση

Απενεργοποίηση του γονικού ελέγχου

11-1

Ρύθμιση του επιπέδου περιορισμού του περιεχομένου. Η
ρύθμιση “1” είναι η πιο περιοριστική, ενώ η ρύθμιση “11”
είναι η λιγότερο περιοριστική.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το στοιχείο μενού είναι “9”.

Ο συνδυασμός των επιπέδων γονικού ελέγχου τόσο του
συστήματος PSP® όσο και του περιεχομένου καθορίζει
εάν μπορεί να προβληθεί το περιεχόμενο.
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Παράδειγμα: Σε περίπτωση που το επίπεδο γονικού
ελέγχου του συστήματος έχει οριστεί στο “7”, το
περιεχόμενο με επίπεδο από “1” ως “7” μπορεί να
αναπαραχθεί από το σύστημα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
δυνατότητα Parental Control Levels [Επίπεδα
γονικού ελέγχου] και τις αντίστοιχες ομάδες ηλικιών,
επισκεφθείτε την τοποθεσία http://manuals.playstation.
net/document/ ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λογισμικού.

Ρύθμιση του επιπέδου γονικού ελέγχου
1	Επιλέξτε “Parental Control Level” [Επίπεδο
(Security Settings
γονικού ελέγχου] από το
(Settings
[Ρυθμίσεις ασφαλείας]) στο
[Ρυθμίσεις]) από το κεντρικό μενού και στη
συνέχεια πατήστε το πλήκτρο .
2	Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης,
εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης
και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο .
Όταν εισάγετε κωδικό πρόσβασης για πρώτη φορά μετά την αγορά,
εισάγετε “0000”.

3	Επιλέξτε ένα επίπεδο και στη συνέχεια
πατήστε το πλήκτρο .
Το επίπεδο γονικού ελέγχου έχει ρυθμιστεί.

Υπόδειξη
Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε “Change Password”
[Αλλαγή κωδικού πρόσβασης] κάτω από την ενότητα
(Settings)
[Ρυθμίσεις]
(Security Settings) [Ρυθμίσεις ασφαλείας].
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