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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην
ανοίγετε το εσωτερικό της συσκευής. Για επισκευή,
επικοινωνήστε με τους αρμόδιους τεχνικούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ – Η χρήση χειριστηρίων ή ρυθμίσεων ή η
εκτέλεση διαδικασιών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν
που ορίζεται στο παρόν ενδέχεται να οδηγήσει σε
έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

Πληροφορίες για τους κανονισμούς

• 	Η ετικέτα χαρακτηριστικών βρίσκεται στην υποδοχή μπαταριών της
συσκευής.
• 	Το παρόν μηχάνημα έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι πληροί τα όρια
που ορίζονται στην Οδηγία R&TTE χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
σύνδεσης μικρότερο από 3 μέτρα.
• 	Αυτή η συσκευή συμφωνεί με τα πρότυπα EN55022 Class B και
EN55024 για χρήση στις εξής περιοχές: οικίες, εμπορικούς χώρους
και χώρους ελαφριάς βιομηχανίας.

Ο κατασκευαστής του παρόντος προϊόντος είναι η Sony Computer
Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062
Japan (Ιαπωνία). Ο εξουσιοδοτημένοςαντιπρόσωπος για ΕΜΣ και
ασφάλεια προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH,Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany (Γερμανία). Τη διανομή στην Ευρώπη έχει
αναλάβει η Sony Computer Entertainment Europe Ltd,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP.

Φωτοευαισθησία
Αυτή η συσκευή έχει ταξινομηθεί ως προϊόν CLASS 1 LASER υπό τις
προδιαγραφές IEC60825-1+A2:2001.
•	Αυτό το προϊόν προορίζεται για ηλικίες άνω των 6 ετών.
•	Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση του συστήματος PSP®. Για να
αποφύγετε την καταπόνηση των ματιών, πρέπει να κάνετε διάλειμμα
15 λεπτών κάθε μία ώρα παιχνιδιού.
•	Αν αντιμετωπίσετε κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα υγείας,
διακόψτε αμέσως τη χρήση του συστήματος. Αν τα συμπτώματα
επιμένουν, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
– Ζαλάδα, ναυτία, κούραση ή συμπτώματα παρόμοια με ναυτία.
– 	Ενόχληση ή πόνο σε μέρος του σώματος, όπως στα μάτια, τα
αυτιά, τα χέρια ή τους βραχίονες.

2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρέπει πάντα να παίζετε σε καλά φωτιζόμενο χώρο. Κάθε ώρα θα
πρέπει να κάνετε διαλείμματα των 15 λεπτών. Αποφύγετε να παίζετε
όταν είστε κουρασμένοι ή υποφέρετε από αϋπνία. Μερικά άτομα είναι
ευαίσθητα στο φλας ή σε φώτα που τρεμοπαίζουν ή σε γεωμετρικά
σχήματα και μοτίβα, μπορεί να έχουν μια μη εντοπισμένη επιληπτική
κατάσταση και μπορεί να αντιμετωπίζουν επιληπτικές κρίσεις όταν
παρακολουθούν τηλεόραση ή παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Πριν παίξετε
βιντεοπαιχνίδια, συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν υποφέρετε από
επιληπτική κατάσταση και αμέσως αν αντιμετωπίσετε κάποιο από τα
παραπάνω συμπτώματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού: ζαλάδα,
αλλοίωση στην όραση, μυϊκούς σπασμούς, άλλη ακούσια κίνηση,
απώλεια αισθήσεων, σύγχυση ή/και σπασμούς.

Τραυματισμοί επαναληπτικής κίνησης
Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση του συστήματος PSP®. Κάθε ώρα
θα πρέπει να κάνετε διαλείμματα των 15 λεπτών. Σταματήστε τη χρήση

του PSP® αμέσως αν αισθανθείτε κάτι δυσάρεστο ή πόνο στα χέρια,
στους καρπούς ή στους βραχίονες. Εάν η κατάσταση παραμένει,
συμβουλευτείτε γιατρό.

Ακουστικά
Ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών έτσι ώστε να μπορείτε να ακούσετε
τους ήχους του περιβάλλοντα χώρου. Αν ακούτε κουδούνισμα ή
νοιώσετε ενόχληση στα αυτιά σας, διακόψτε τη χρήση των ακουστικών.

Ραδιοκύματα
Τα ραδιοκύματα μπορεί να επηρεάζουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή
τις ιατρικές συσκευές (για παράδειγμα, τους βηματοδότες), με
πιθανότητα πρόκλησης βλαβών και τραυματισμών.
• 	Εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή,
συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της ιατρικής
συσκευής πριν τη χρήση της λειτουργίας ασύρματου δικτύου.
• 	Κρατήστε το σύστημα PSP® σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών
από ένα βηματοδότη ή άλλες ιατρικές συσκευές κατά τη χρήση της
λειτουργίας ασύρματου δικτύου.
• 	Εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη, μην μεταφέρετε το σύστημα ΡSP® σε
τσέπη στο στήθος.
• 	Απενεργοποιήστε αμέσως το σύστημα PSP®, εάν έχετε κάποιο λόγο να
υποπτεύεστε ότι δημιουργεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
• 	Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασύρματου δικτύου στους
παρακάτω χώρους:
– 	Χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση του, όπως αεροπλάνα και
νοσοκομεία. Ακολουθήστε τους κανόνες του ιατρικού ιδρύματος
όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα PSP® στα κτίριά του. Επιπλέον,
μπορεί να παραβιάζετε τους κανόνες εναέριας ασφάλειας, πράξη
αξιόποινη με πρόστιμο, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ασύρματου
δικτύου σε αεροπλάνο ή χρησιμοποιώντας το σύστημα PSP® κατά
την απογείωση ή την προσγείωση.
– Συνωστισμένους χώρους.
– 	Χώρους κοντά σε συναγερμούς φωτιάς, αυτόματες πόρτες και
άλλους τύπους αυτοματοποιημένου εξοπλισμού.
• 	Πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της λειτουργίας ασύρματου
δικτύου σε όχημα, καθώς τα ραδιοκύματα μπορεί να επηρεάσουν τον
ηλεκτρονικό εξοπλισμό που υπάρχει σε ορισμένα οχήματα.

Πληροφορίες για το σύστημα DNAS
Η Sony Computer Entertainment Inc. χρησιμοποιεί το DNAS (Dynamic
Network Authentication System), ένα σύστημα ελέγχου ταυτότητας
αποκλειστικής εκμετάλλευσης, για την προστασία των πνευματικών
δικαιωμάτων και την ασφάλεια κατά τη σύνδεση του συστήματος PSP®
σε δίκτυο. Το DNAS μπορεί να ανακτήσει πληροφορίες σχετικά με το
υλικό και το λογισμικό ενός χρήστη για έλεγχο ταυτότητας, προστασία
από αντιγραφή, δέσμευση λογαριασμού, διαχείριση συστήματος,
κανονισμών ή παιχνιδιού και για άλλους σκοπούς. Οι πληροφορίες
που συγκεντρώνονται δεν χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η
ταυτότητα του ίδιου του χρήστη. Η μη εξουσιοδοτημένη μεταφορά,
έκθεση, εξαγωγή, εισαγωγή ή μετάδοση προγραμμάτων και συσκευών
που προκύπτει από το πρόγραμμα ελέγχου ταυτότητας μπορεί να
απαγορεύεται από το νόμο.

Λογισμικό συστήματος
Το λογισμικό συστήματος που συνοδεύει το παρόν προϊόν υπόκειται σε
περιορισμένη άδεια χρήσης από τη Sony Computer Entertainment Inc. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση
http://www.scei.co.jp/psp-eula.
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Όταν 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 σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαταρίες σε
συνδυασμό με πρόσθετα χημικά σύμβολα. Τα χημικά σύμβολα για
τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) θα εμφανιστούν εάν η
μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή
περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.

Πίνακας περιεχομένων
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Οι πληροφορίες για τη λειτουργικότητα συστήματος που
δημοσιεύονται στο παρόν έντυπο ενδεχομένως να διαφέρουν από
αυτές για το δικό σας σύστημα PSP®, ανάλογα με την έκδοση
λογισμικού συστήματος που χρησιμοποιείται.

Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες για βασικές λειτουργίες
υλικού του συστήματος PSP®.
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Οδηγός χρήσης
(πρόσβαση από: eu.playstation.com/manuals)

Αυτό το ηλεκτρονικό έγγραφο περιλαμβάνει λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού του συστήματος
PSP® και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό μέσω Internet.

Πίνακας περιεχομένων
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Πριν τη χρήση

Προφυλάξεις
Πριν τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται.
Φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Συμβατότητα εξαρτημάτων

Μερικά εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τη
σειρά PSP-1000 ή/και τη σειρά PSP-2000 δεν είναι συμβατά με
τη σειρά PSP-3000. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση eu.playstation.
com/psp για λεπτομέρειες.

Ασφάλεια
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί με την υψηλότερη φροντίδα για την
ασφάλεια. Εντούτοις, οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, εάν δεν
χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά,
ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Για να διασφαλιστεί λειτουργία χωρίς
ατυχήματα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
• Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις οδηγίες.
• 	Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος για βλάβη και για συσσώρευση σκόνης γύρω από το
βύσμα ρεύματος ή την ηλεκτρική πρίζα.
• 	Διακόψτε τη χρήση, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα και
αποσυνδέστε τυχόν άλλα καλώδια αμέσως εάν η συσκευή
λειτουργήσει με αφύσικο τρόπο, δημιουργήσει ασυνήθιστους ήχους
ή οσμές ή είναι πολύ ζεστή στο άγγιγμα.
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Προφυλάξεις

Χρήση και χειρισμός
• 	Χρησιμοποιήστε έναν καλά φωτισμένο χώρο και κρατήστε την
οθόνη σε ασφαλή απόσταση από το πρόσωπό σας.
• 	Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση του συστήματος PSP®. Για να
αποφύγετε την καταπόνηση των ματιών, πρέπει να κάνετε
διάλειμμα 15 λεπτών κάθε μία ώρα παιχνιδιού.
• 	Να είσαστε προσεκτικοί στη ρύθμιση της έντασης. Εάν ρυθμίσετε
τον ήχο πολύ ψηλά, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στην
ακοή ή βλάβες στα ηχεία.
• 	Κρατήστε το σύστημα και τα εξαρτήματα μακριά από μικρά
παιδιά, αφού μπορεί να καταπιούν μικρά μέρη όπως το Memory
Stick Duo™.
• 	Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ενώ οδηγείτε όχημα ή
μοτοσικλέτα. Η εξέταση της οθόνης ή η λειτουργία του συστήματος
κατά την οδήγηση οχήματος ή μοτοσικλέτας μπορεί να οδηγήσει σε
κυκλοφοριακό ατύχημα.
• Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ή τα εξαρτήματα κοντά σε νερό.
• 	Χρησιμοποιήστε μόνο προσαρτήματα/εξαρτήματα που έχουν
καθοριστεί από τον κατασκευαστή.
• 	Μην εκθέτετε το σύστημα ή τα εξαρτήματα σε υψηλές
θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή άμεση ακτινοβολία.
• 	Μην αφήνετε το σύστημα ή τα εξαρτήματα στο αυτοκίνητο με τα
παράθυρα κλειστά (ειδικά το καλοκαίρι).
• 	Μην εκθέτετε το σύστημα ή τα εξαρτήματα σε σκόνη, καπνό ή
ατμό.
• 	Μην αφήνετε υγρά ή μικρά σωματίδια να εισχωρήσουν στο
σύστημα ή τα εξαρτήματα.
• 	Μην τοποθετείτε το σύστημα ή τα εξαρτήματα σε επιφάνειες που
έχουν κλίση, δεν είναι σταθερές ή είναι εκτεθειμένες σε
κραδασμούς.
• 	Μην πετάτε, ρίχνετε ή πατάτε πάνω στο σύστημα ή τα εξαρτήματα
και μην υποβάλετε τις συσκευές σε ισχυρά χτυπήματα. Εάν
κάτσετε ενώ έχετε το σύστημα PSP® στην πίσω τσέπη ή εάν
τοποθετήσετε το σύστημα στο βάθος του σάκου σας μαζί με βαριά
αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στο σύστημα.
• 	Μην περιστρέφετε βίαια το σύστημα PSP® ή εκθέτετε το σύστημα
σε ισχυρά χτυπήματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αφού κάτι
τέτοιο μπορεί να καταστρέψει το σύστημα ή να προκαλέσει το

άνοιγμα του καλύμματος του δίσκου και την έξοδο του
συστήματος. Χειριστείτε τον αναλογικό μοχλό με προσοχή.
• 	Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο σύστημα ή τα
εξαρτήματα.
• 	Μην αγγίζετε ή εισάγετε ξένα αντικείμενα στις υποδοχές σύνδεσης
του συστήματος ή των εξαρτημάτων.
• 	Μην αγγίζετε το σύστημα ή το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενώ
χρησιμοποιείται. Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, το σύστημα ή
το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος μπορεί να φτάσει σε
θερμοκρασία 40° C ή και περισσότερο. Εκτεταμένη επαφή κάτω
από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα χαμηλής
θερμοκρασίας*.
* Τα εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας είναι εγκαύματα που συμβαίνουν όταν
το δέρμα έρθει σε επαφή με αντικείμενα ρεύματος σχετικά χαμηλής
θερμοκρασίας (40° C ή μεγαλύτερης) για παρατεταμένη χρονική περίοδο.

• 	Όταν συνδέετε το σύστημα σε τηλεόραση πλάσμα ή τηλεόραση
προβολής*, μην αφήνετε μια ακίνητη εικόνα στην οθόνη της
τηλεόρασης για παρατεταμένη χρονική περίοδο, επειδή μπορεί να
παραμείνει μόνιμα μια αμυδρή εικόνα στην οθόνη.

Χρήση τροφοδοτικού εναλλασσόμενου
ρεύματος
• 	Μην αγγίζετε το βύσμα του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου
ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
• 	Μην αγγίζετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος ή το
σύστημα, εάν είναι συνδεδεμένα σε πρίζα, κατά τη διάρκεια
καταιγίδας.
• 	Μη χρησιμοποιείτε πηγή τροφοδοσίας εκτός της παρεχόμενης
μπαταρίας (ή εγκεκριμένου ανταλλακτικού) και του τροφοδοτικού
εναλλασσόμενου ρεύματος.
• 	Μην αφήνετε τη σκόνη ή ξένα υλικά να συσσωρευτούν γύρω από το
σύστημα ή στις υποδοχές των εξαρτημάτων. Εάν υπάρχει σκόνη ή
ξένα υλικά στις υποδοχές του συστήματος ή στο τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου ρεύματος, σκουπίστε τα με ένα στεγνό πανί πριν τη
σύνδεση. Σκόνη ή άλλο υλικό στις υποδοχές μπορεί να προκαλέσει
φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

Οθόνη LCD
• 	Η οθόνη LCD είναι κατασκευασμένη από γυαλί και μπορεί να
σπάσει εάν ασκηθεί υπερβολική πίεση σε αυτή.
• 	Σε ορισμένες θέσεις της οθόνης LCD, μπορεί να εμφανίζονται
μαύρα (σκουρόχρωμα) pixel και pixel που παραμένουν διαρκώς
φωτεινά. Η εμφάνιση τέτοιων σημείων είναι φυσιολογική στις
οθόνες LCD και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης του συστήματος. Οι
οθόνες LCD είναι κατασκευασμένες με τεχνολογία υψηλής
ακρίβειας. Όμως, ένας πολύ μικρός αριθμός σκούρων pixel ή
συνεχώς φωτεινών pixel υπάρχει σε όλες τις οθόνες. Επίσης, μια
αλλοιωμένη εικόνα ενδέχεται να παραμένει στην οθόνη για αρκετά
δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του συστήματος.

Προφυλάξεις

EL
Πριν τη χρήση

* Εκτός από οθόνες LCD

• 	Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος από την
πρίζα, αποσυνδέστε τυχόν άλλα καλώδια και αφαιρέστε την
μπαταρία από το σύστημα πριν το καθάρισμα ή όταν δεν σκοπεύετε
να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• 	Προστατέψτε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος για να
μην πατηθεί ή συμπιεστεί ειδικά στα βύσματα και στο σημείο που
εξέρχεται από το σύστημα.
• 	Κατά την αποσύνδεση του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου
ρεύματος, κρατήστε το από το βύσμα και τραβήξτε το από την πρίζα.
Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο και μην το αφαιρείτε υπό γωνία.
• 	Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα για παιχνίδι, αναπαραγωγή βίντεο ή
μουσικής όταν είναι καλυμμένο με οποιοδήποτε είδος υφάσματος.
Εάν θέλετε να σταματήσετε ή να φυλάξετε προσωρινά το σύστημα
ενώ παίζετε, βλέπετε βίντεο ή ακούτε μουσική, πρέπει να θέσετε το
σύστημα σε λειτουργία αδράνειας, πριν το τοποθετήσετε στη θήκη ή
σε κάλυμμα.
• 	Μη συνδέετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος σε
μετασχηματιστή τάσης ή ρεύματος. Η σύνδεση του τροφοδοτικού
εναλλασσόμενου ρεύματος σε μετασχηματιστή τάσης για ταξίδια
στο εξωτερικό ή σε εναλλάκτη ρεύματος για χρήση σε όχημα
μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας στο τροφοδοτικό
και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή βλάβη.
• 	Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό και η
πρόσβαση σε αυτήν θα πρέπει να είναι εύκολη.
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• 	Η απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη
στην οθόνη LCD του συστήματος.
• 	Κατά τη χρήση του συστήματος σε ψυχρό περιβάλλον, μπορεί να
παρατηρήσετε σκιές στα γραφικά ή η οθόνη μπορεί να φαίνεται πιο
σκούρα από το κανονικό. Αυτό δεν είναι βλάβη και η οθόνη θα
επιστρέψει στη φυσιολογική κατάσταση όταν η θερμοκρασία ανέβει.
• 	Μην αφήνετε φωτογραφίες να προβάλλονται στην οθόνη για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τη μόνιμη
εμφάνιση μιας αμυδρής εικόνας στην οθόνη.

Πληροφορίες για το «πικάπ»
•	Μην αγγίζετε το «πικάπ» που βρίσκεται στο εσωτερικό του
καλύμματος δίσκου του συστήματος.
	Εάν αγγίξετε το πικάπ, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σύστημα.

• 	Μην αγγίζετε την περιοχή της υποδοχής (A) με τα χέρια ή με
μεταλλικά αντικείμενα.
• 	Μην πιέζετε δυνατά όταν γράφετε στην περιοχή
υπομνημάτων (B).
• 	Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε μια κάρτα Memory Stick Duo™
στις παρακάτω θέσεις:
– 	Μέρη που είναι εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως ένα
ζεστό όχημα.
– Χώροι που είναι εκτεθειμένοι σε άμεση ακτινοβολία.
– Χώροι που είναι πολύ υγροί ή συντελούν στη διάβρωση.
• 	Όταν χρησιμοποιείτε μέσο Memory Stick Duo™ χωρίς διακόπτη
παρεμπόδισης διαγραφής, προσέξτε να μην αντικαταστήσετε ή
διαγράψετε δεδομένα κατά λάθος. Εάν το μέσο Memory Stick
Duo™ που χρησιμοποιείτε διαθέτει διακόπτη παρεμπόδισης
διαγραφής, μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση, επεξεργασία
ή διαγραφή δεδομένων ρυθμίζοντας το διακόπτη στη θέση LOCK
(Κλείδωμα).

Εγγεγραμμένα δεδομένα

Μην χρησιμοποιείτε το Memory Stick Duo™ με τους παρακάτω
τρόπους, διότι μπορεί το αποτέλεσμα να είναι η απώλεια ή
καταστροφή των δεδομένων:

Σηκώστε

Memory Stick Duo™
Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

8
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• 	Αφαίρεση του Memory Stick Duo™ ή απενεργοποίηση του
συστήματος ενώ φορτώνει ή αποθηκεύει δεδομένα ή κατά τη
διαμόρφωσή του.
• 	Χρήση του σε θέση η οποία είναι εκτεθειμένη σε στατικό
ηλεκτρισμό ή ηλεκτρικές παρεμβολές.
Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, παρουσιαστεί απώλεια ή
καταστροφή λογισμικού ή δεδομένων, συνήθως δεν είναι δυνατό
να γίνει ανάκτηση του λογισμικού ή των δεδομένων. Η Sony
Computer Entertainment Inc. και τα υποκαταστήματα και
οι θυγατρικές της δεν δέχονται καμία ευθύνη για καταστροφές,
κόστος ή έξοδα που προκύπτουν από απώλεια ή καταστροφή
λογισμικού ή δεδομένων.

Θήκες και καλύμματα
• 	Όταν τοποθετείτε το σύστημα PSP® σε μια θήκη που διατίθεται στο
εμπόριο, απενεργοποιήστε την ισχύ ή τοποθετήστε το σύστημα σε
λειτουργία αδράνειας. Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα ενώ
βρίσκεται στη θήκη. Εάν αφήσετε ενεργοποιημένο το σύστημα ή το
χρησιμοποιείτε ενώ βρίσκεται στη θήκη ή το κάλυμμα, μπορεί να
προκληθεί υπερθέρμανση ή ζημιά στο σύστημα.
• 	Πρέπει να θέσετε και το σύστημα PSP® και το τηλεχειριστήριο σε
κατάσταση παύσης για να αποφευχθεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε το σύστημα
ή τα παρεχόμενα εξαρτήματα

Χρήση του σημείου πρόσβασης
Κατά τη χρήση της λειτουργίας ‘Scan’ (Σάρωση) του συστήματος
PSP® για την επιλογή ενός ασύρματου σημείου πρόσβασης LAN,
μπορεί να εμφανιστούν και σημεία πρόσβασης που δεν προορίζονται
για δημόσια χρήση. Να συνδέεστε μόνο σε προσωπικά σημεία
πρόσβασης για τα οποία έχετε εξουσιοδότηση χρήσης ή σε σημεία
πρόσβασης διαθέσιμα μέσω δημόσιου ασύρματου LAN ή υπηρεσίας
hotspot.

Συγκέντρωση υγρασίας
Εάν το σύστημα PSP® ή το UMD μεταφερθούν απευθείας από έναν
ψυχρό χώρο σε ένα θερμό χώρο, μπορεί να παρατηρηθεί
συγκέντρωση υγρασίας στο φακό μέσα στο σύστημα ή στο UMD. Εάν
συμβεί κάτι τέτοιο, το σύστημα μπορεί να μη λειτουργήσει σωστά. Σε
αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το UMD, απενεργοποιήστε το
σύστημα και αποσυνδέστε το. Μην τοποθετήσετε ξανά το UMD μέχρι
η υγρασία να εξατμιστεί (αυτό μπορεί να χρειαστεί αρκετές ώρες).
Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μη λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε
με την κατάλληλη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του PSP®, την
οποία μπορείτε να βρείτε σε κάθε εγχειρίδιο λογισμικού PSP®.

Χειρισμός δίσκου UMD
•	Μην αγγίζετε το άνοιγμα στο πίσω μέρος του δίσκου (επιφάνεια
εγγραφής του δίσκου) με τα δάχτυλά σας.
• 	Μην αφήνετε σκόνη, άμμο, ξένα αντικείμενα ή άλλους τύπου
ακαθαρσιών να συγκεντρωθούν στο δίσκο.
• 	Εάν ο δίσκος UMD δεν είναι καθαρός, σκουπίστε απαλά την
εξωτερική επιφάνεια και την επιφάνεια εγγραφής του δίσκου με
ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα χημικά.
• 	Μην χρησιμοποιείτε δίσκο UMD που είναι ραγισμένος ή
στρεβλωμένος ή έχει επισκευαστεί. Ο δίσκος UMD μπορεί να σπάσει
μέσα στο σύστημα PSP® και να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη.

Προφυλάξεις

EL
Πριν τη χρήση

Χρησιμοποιήστε το σύστημα PSP® και τα αξεσουάρ σύμφωνα με τις
οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Δεν παρέχεται καμία άδεια για
ανάλυση ή τροποποίηση του συστήματος ή για ανάλυση και χρήση
της διαμόρφωσης των παραμέτρων του κυκλώματός του. Η
αποσυναρμολόγηση θα ακυρώσει την εγγύηση του συστήματος και
μπορεί να είναι επιβλαβής. Συγκεκριμένα, η οθόνη LCD περιέχει
επικίνδυνα μέρη υψηλής τάσης και η ακτίνα λέιζερ για την ανάγνωση
του UMD μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην όραση, εάν εκτεθεί
απευθείας στα μάτια.

Χρήση στο εξωτερικό
Όταν ταξιδεύετε, λάβετε υπόψη τους ισχύοντες κανόνες ασύρματων
συσκευών.
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Χειρισμός και φροντίδα των εξωτερικών
επιφανειών
Για να αποφύγετε φθορά ή αποχρωματισμό του συστήματος PSP®,
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
• 	Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα χημικά για να καθαρίσετε
την εξωτερική επιφάνεια.
• 	Μην αφήνετε το σύστημα να έρχεται σε απευθείας επαφή με
προϊόντα από καουτσούκ ή βινύλιο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
• 	Χρησιμοποιείτε καθαρό πανί χωρίς χημικές ουσίες για τον
καθαρισμό του συστήματος.

Πριν τη χρήση του αναλογικού μοχλού
• 	Μην προσπαθήσετε να βγάλετε τον αναλογικό μοχλό από το
μπροστινό μέρος του συστήματος, επειδή θα προκληθεί ζημιά στο
σύστημα και ενδέχεται να καταλήξει σε τραυματισμό.
(Settings) [Ρυθμίσεις]
• 	Για βέλτιστα αποτελέσματα, επιλέξτε
(System Settings) [Ρυθμίσεις συστήματος] και έπειτα στο
μενού “System Information” (Πληροφορίες συστήματος), που
εμφανίζεται στην οθόνη, περιστρέψτε τον αναλογικό μοχλό με
κυκλική κίνηση. Με αυτό τον τρόπο θα ρυθμιστεί το εύρος κίνησης
του αναλογικού μοχλού.

Καθαρισμός
Για λόγους ασφάλειας, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος από την πρίζα, αποσυνδέστε οποιοδήποτε άλλο καλώδιο και
αφαιρέστε την μπαταρία από το σύστημα πριν τον καθαρισμό.

Καθαρισμός την εξωτερικής επιφάνειας και
της οθόνης LCD
Σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό πανί.
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Καθαρισμός των υποδοχών σύνδεσης

Εάν οι υποδοχές των ακουστικών ή του τηλεχειριστηρίου έχουν
ακαθαρσίες, μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή διακοπές στον ήχο.
Σκουπίστε τις υποδοχές με ένα στεγνό και καθαρό πανί για να τις
διατηρήσετε καθαρές.

Πληροφορίες για την μπαταρία
Προφυλάξεις για την μπαταρία
Προειδοποιήσεις
Μην πιάνετε μια κατεστραμμένη ή με διαρροή μπαταρία.
Η επαφή με το υλικό μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό ή
εγκαύματα στα μάτια ή το δέρμα. Ακόμα και αν ξένες ουσίες δεν
είναι άμεσα ορατές, οι χημικές αλλαγές του υλικού μπορεί αργότερα
να καταλήξουν σε τραυματισμό.
Εάν έρθετε σε επαφή με το υλικό από μια μπαταρία με διαρροή,
κάντε τα εξής:
• 	Εάν το υλικό μπει στα μάτια, μην τα τρίψετε. Ξεβγάλτε αμέσως
τα μάτια με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική περίθαλψη.
• 	Εάν το υλικό έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα,
ξεβγάλετε αμέσως με καθαρό νερό. Εάν αναπτυχθεί ερεθισμός
ή πόνος, επικοινωνήστε με το γιατρό.
Χειριστείτε την μπαταρία με προσοχή.
Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί ή να παρουσιαστεί κίνδυνος
πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος εάν δεν την χειριστείτε προσεχτικά.
• 	Μην αφήνετε την μπαταρία να έρθει σε επαφή με φωτιά ή να
εκτεθεί σε ακραίες θερμοκρασίες, όπως απευθείας ηλιακή
ακτινοβολία, μέσα σε όχημα το οποίο είναι εκτεθειμένο στον ήλιο ή
κοντά σε πηγή θερμότητας.
• Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.

• Μην αποσυναρμολογείτε ή αλλοιώνετε την μπαταρία.
• 	Εμποδίστε την καταστροφή της μπαταρίας. Μην μεταφέρετε ή
αποθηκεύετε την μπαταρία μαζί με μεταλλικά αντικείμενα, όπως
κέρματα ή κλειδιά. Εάν καταστραφεί, διακόψτε τη χρήση.
• 	Μην πετάτε ή ρίχνετε την μπαταρία και μην την υποβάλλετε σε
ισχυρές δονήσεις.
• 	Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή εφαρμόζετε πίεση στην
μπαταρία.
• 	Μην αφήνετε την μπαταρία να έρθει σε επαφή με υγρά. Εάν
βραχεί, διακόψτε τη χρήση μέχρι να στεγνώσει τελείως.
• Φυλάξτε την μπαταρία μακριά από τα μικρά παιδιά.
• 	Εάν το σύστημα PSP® δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική
περίοδο, αφαιρέστε την μπαταρία και αποθηκεύστε την σε δροσερό
και στεγνό μέρος, μακριά από παιδιά.
• 	Χρησιμοποιήστε μόνο την παρεχόμενη μπαταρία ή αντικαταστήστε
την με μια άλλη στην οποία σημειώνεται ότι είναι κατάλληλη για
χρήση με το σύστημα PSP®.

Φόρτιση

Εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης της μπαταρίας
Φόρτιση με το τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου ρεύματος

Περίπου 2 ώρες 20 λεπτά

Φόρτιση με καλώδιο USB

Περίπου 5 ώρες

Οι τιμές που αναφέρονται ισχύουν για τη φόρτιση μπαταρίας που
είναι εντελώς αφόρτιστη.

Υποδείξεις

•	Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα PSP® με τροφοδοτικό

Εκτιμώμενη διάρκεια μπαταρίας
Παιχνίδι

Περίπου 3 - 6 ώρες *1

Αναπαραγωγή βίντεο

Περίπου 3 - 5 ώρες *2

EL
Πριν τη χρήση

•	Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία εάν χρησιμοποιήσετε το
τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο USB
(πωλείται ξεχωριστά). Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο
φόρτισης της μπαταρίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο «Σύντομος
οδηγός» που παρέχεται.

εναλλασσόμενου ρεύματος όταν δεν υπάρχει μπαταρία
τοποθετημένη στο σύστημα. Εάν αποσυνδεθεί ξαφνικά το
τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος, μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στο σύστημα.
•	Φορτίστε σε θερμοκρασία 10°C έως 30°C. Η φόρτιση μπορεί να μην
είναι τόσο αποδοτική σε άλλα περιβάλλοντα.
•	Η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο όταν το σύστημα είναι
ενεργοποιημένο κατά τη φόρτιση ή όταν χρησιμοποιείται καλώδιο
USB για τη φόρτιση.
•	Η φόρτιση με USB χρησιμοποιεί την ηλεκτρική τροφοδοσία της
θύρας USB της συνδεδεμένης συσκευής. Φορτίστε την μπαταρία
συνδέοντας το σύστημα PSP® σε συσκευή εξοπλισμένη με θύρα
USB υψηλής ισχύος. Εάν χρησιμοποιηθεί θύρα USB χαμηλής
ισχύος ή διανομέα USB, ενδεχομένως να μην είναι δυνατό να
φορτιστεί η μπαταρία.
•	Όταν το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο
USB είναι συνδεδεμένα σε σύστημα PSP®, η μπαταρία φορτίζεται
από την ηλεκτρική τροφοδοσία του τροφοδοτικού
εναλλασσόμενου ρεύματος.
•	Μη χρησιμοποιείτε και μη φορτίζετε το σύστημα PSP® όταν το
κάλυμμα της μπαταρίας έχει αφαιρεθεί. Εάν αφαιρεθεί ξαφνικά η
μπαταρία, αυτή μπορεί να πέσει και να υποστεί ζημιά, γεγονός που
ενδεχομένως να προκαλέσει δυσλειτουργία του συστήματος.

*1 	Βάσει δοκιμών που διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας την
παρεχόμενη μπαταρία, σε λειτουργία ενός παίκτη, με χρήση
ακουστικών, με τηλεχειριστήριο και χωρίς τη χρήση ασύρματου
LAN.
*2 	Βάσει δοκιμών που διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας διάφορα
ηχεία συστήματος αντί για ακουστικά, επίπεδο έντασης και
επίπεδο φωτεινότητας οθόνης.

Προφυλάξεις
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Υπόδειξη

Η διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του
περιεχομένου αναπαραγωγής ή τις συνθήκες χρήσης, όπως η
φωτεινότητα της οθόνης και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Καθώς η
μπαταρία παλιώνει, θα έχει μικρότερη διάρκεια.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας
• 	Η μπαταρία έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Η διάρκεια της
μπαταρίας θα μειωθεί με την επανειλημμένη χρήση και την
παλαίωση. Εάν η διάρκεια της μπαταρίας μειωθεί ή αν η μπαταρία
διογκωθεί, αντικαταστήστε αμέσως την μπαταρία.
• 	Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο
αποθήκευσής της, τις συνθήκες χρήσης και τους περιβαλλοντικούς
παράγοντες, όπως η θερμοκρασία.

Αντικατάσταση της μπαταρίας
• 	Για λόγους ασφάλειας, απενεργοποιήστε το σύστημα και
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αποσυνδέστε
οποιαδήποτε άλλα καλώδια πριν αντικαταστήσετε την μπαταρία.
•	Εάν το σύστημα παραμείνει εκτός χρήσης μετά την εξάντληση της
μπαταρίας ή μετά την αφαίρεση της μπαταρίας, ενδέχεται να γίνει
επαναφορά των ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας. Εάν συμβεί
αυτό, η οθόνη με τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας θα
εμφανιστεί την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το
σύστημα PSP®.

Αποθήκευση της μπαταρίας
Όταν το σύστημα δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία από αυτό. Φυλάξτε την μπαταρία
σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.
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Συμβατά μέσα

Συμβατά μέσα
Οι τύποι μέσων που παρουσιάζονται παρακάτω μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στο σύστημα PSP®. Σε όλο αυτό το εγχειρίδιο, ο
όρος “Memory Stick Duo™” χρησιμοποιείτε για αναφορά σε όλους
τους τύπους μέσων Memory Stick™ του παρακάτω πίνακα.

Тип

Лого

UMD
Memory Stick Duo™
(μη συμβατό με MagicGate™)
MagicGate™ Memory Stick
Duo™ *1
Memory Stick Duo™
(συμβατό με MagicGate™)*1 *2

Memory Stick PRO Duo™ *1 *2

Memory Stick PRO-HG
DuoTM *1 *2
Memory Stick MicroTM
(M2TM) *1 *2 *3
*1 Συμβατό με MagicGate™
*2 	Συμβατό με μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας μέσω
παράλληλης σύνδεσης.

*3 	Για να χρησιμοποιήσετε το Memory Stick Micro™, πρέπει πρώτα
να το εισάγετε σε προσαρμογέα μεγέθους M2 Duo. Εάν εισάγετε
το Memory Stick Micro™ απευθείας στο σύστημα, ενδεχομένως
να μην είναι δυνατή η εξαγωγή από αυτό.

Υποδείξεις

•	Το Memory Stick™ τυπικού μεγέθους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με το σύστημα.
•	Η απόδοση όλων των μέσων Memory Stick™ δεν είναι εγγυημένη.
•	Εάν ένα Memory Stick Duo™ διαμορφωθεί σε μια συσκευή εκτός
του συστήματος PSP®, όπως ένας υπολογιστής, είναι πιθανό το
σύστημα να μην την αναγνωρίσει. Εάν συμβεί αυτό, πηγαίνετε στο
(System Settings) [Ρυθμίσεις συστήματος]
“Format Memory
Stick™” [Διαμόρφωση Memory Stick™] και αναδιαμορφώστε το
Memory Stick Duo™.

UMD

Παράλληλη μεταφορά δεδομένων (μεταφορά δεδομένων
υψηλής ταχύτητας)
Η παράλληλη μεταφορά δεδομένων είναι μια τεχνολογία μεταφοράς
δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε
πολλές υποδοχές εισόδου/εξόδου στο Memory Stick™ να
χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα (παράλληλη σύνδεση). Το σύστημα
PSP® υποστηρίζει παράλληλη μεταφορά δεδομένων 4-bit. Ωστόσο, ο
χρόνος που απαιτείται για την ανάγνωση/εγγραφή διαφέρει ανάλογα
με το μέσο που χρησιμοποιείται.

Περιορισμός μεγέθους αρχείων

Η προδιαγραφή του συστήματος αρχείων που χρησιμοποιείται στο
Memory Stick™ περιορίζει το μέγεθος των αρχείων που μπορούν να
εγγραφούν ή να αναπαραχθούν σε λιγότερο από 4 GB ανά αρχείο.

MagicGateTM

είναι ένας όρος τεχνολογίας που
Ο όρος
προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και έχει αναπτυχθεί
από τη Sony Corporation.

Συμβατά μέσα

EL
Πριν τη χρήση

Το UMD περιέχει έναν κώδικα περιοχής, ο οποίος εκχωρείται σε κάθε
περιοχή πωλήσεων. Αυτό το σύστημα μπορεί να αναπαράγει δίσκους
UMD που φέρουν μία από τις δύο ενδείξεις “ALL” [ΟΛΑ] ή “2”.

Memory Stick™
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού ζητήσετε επισκευή
Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη λειτουργία του συστήματος PSP®,
διαβάστε αυτή την ενότητα. Εάν το πρόβλημα παραμένει,
επικοινωνήστε με την κατάλληλη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του
PSP®, την οποία μπορείτε να βρείτε σε κάθε εγχειρίδιο λογισμικού PSP®.

Ζητήματα τροφοδοσίας, μπαταρίας και
φόρτισης
Η τροφοδοσία δεν ενεργοποιείται.

,	Η φόρτιση της μπαταρίας ενδεχομένως να έχει εξαντληθεί.
Φορτίστε την μπαταρία.
, Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται ή δεν επαναφορτίζεται πλήρως.
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,	Όταν χρησιμοποιείται το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος,
βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος είναι
σωστά τοποθετημένο στο σύστημα και στην πρίζα.
,	Όταν χρησιμοποιείται το καλώδιο USB, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
USB είναι πλήρως τοποθετημένο στο σύστημα και τη συσκευή USB
και ότι η συσκευή USB είναι ενεργοποιημένη.
,	Η μπαταρία ενδεχομένως να μη φορτίζεται αποδοτικά ή η φόρτιση
ενδεχομένως να διαρκεί περισσότερο ανάλογα με τις συνθήκες
χρήσης ή τους περιβαλλοντικούς παράγοντες κατά τη φόρτιση. Για
σελίδα 10).
λεπτομέρειες, βλ. «Πληροφορίες για την μπαταρία» (
,	Βεβαιωθείτε ότι οι υποδοχές συστήματος (όπως η υποδοχή USB)
και η υποδοχή του τροφοδοτικού ή του καλωδίου USB
εναλλασσόμενου ρεύματος είναι καθαρές. Εάν δεν είναι, σκουπίστε
τις υποδοχές με ένα στεγνό και μαλακό πανί.
,	Όταν χρησιμοποιείται το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος,
βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται το σωστό τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου ρεύματος για αυτό το προϊόν.

Προτού ζητήσετε επισκευή

,	Ορισμένες συσκευές USB δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
φόρτιση της μπαταρίας. Για λεπτομέρειες, βλ. «Πληροφορίες για
σελίδα 10).
την μπαταρία» (
,	Όταν συνδέετε καλώδιο USB κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το
σύστημα PSP® δεν μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία USB.
,	Εάν το ‹‹USB Auto Connect›› (Αυτόματη σύνδεση USB) στο
(System Settings) [Ρυθμίσεις συστήματος] είναι ρυθμισμένο στο
‹‹Off›› (Απενεργοποίηση), πρέπει να ρυθμίσετε το σύστημα στη
(USB Connection)
λειτουργία USB χειροκίνητα. Επιλέξτε
(Settings) [Ρυθμίσεις].
[Σύνδεση USB] στο

Η φόρτιση της μπαταρίας δεν διαρκεί πολύ.

,	Η φόρτιση ενδεχομένως να εξαντληθεί συντομότερα ανάλογα με
τη μέθοδο αποθήκευσης, τις συνθήκες χρήσης ή τους
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Για λεπτομέρειες, βλ.
σελίδα 10 ).
«Πληροφορίες για την μπαταρία» (

Η μπαταρία είναι διογκωμένη ή φουσκωμένη.

,	Εάν η μπαταρία διογκωθεί, αντικαταστήστε την μπαταρία αμέσως.

Οθόνη
Η οθόνη ξαφνικά μαυρίζει.

,	Εάν η επιλογή “Backlight Auto-Off” [Αυτόματη απενεργοποίηση
(Power Save Settings)
φωτισμού φόντου] στην ενότητα
[Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας] έχει επιλεγεί, ο φωτισμός
φόντου της οθόνης LCD θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, εάν το
σύστημα παραμείνει ανενεργό για το καθορισμένο χρονικό
διάστημα.
,	Εάν η επιλογή “Auto Sleep” [Αυτόματη ενεργοποίηση αδράνειας]
(Power Save Settings) [Ρυθμίσεις εξοικονόμησης
στην ενότητα
ενέργειας] έχει επιλεγεί, το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα σε
λειτουργία αδράνειας μετά από το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Η οθόνη είναι σκούρα και είναι δύσκολο να δω.

,	Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο display στο μπροστινό μέρος του
συστήματος για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

Τα μαύρα ή τα συνεχώς φωτεινά pixel στην οθόνη δεν
εξαφανίζονται.

,	Οι οθόνες LCD κατασκευάζονται με τεχνολογία υψηλής
ακρίβειας, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να
εμφανίζονται στην οθόνη μαύρα (σκούρα) ή συνεχώς φωτεινά
pixel. Δεν πρόκειται για βλάβη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
σελίδα 6).
ενότητα “Προφυλάξεις” (

Το χρώμα της οθόνης δεν φαίνεται φυσιολογικό.

,	Εάν η ρύθμιση “Theme” [Θέμα] στην ενότητα
(Theme
Settings) [Ρυθμίσεις θέματος] έχει οριστεί σε “Original” [Αρχική
ρύθμιση], το χρώμα φόντου θα αλλάζει αυτόματα στην αρχή
κάθε μήνα.

Δεν είναι δυνατό να δέχεται έξοδο βίντεο η τηλεόραση.

Όταν υπάρχει έξοδος βίντεο σε τηλεόραση, εμφανίζονται
μαύρες ράβδοι στις πλευρές (ή πάνω και κάτω) της
εικόνας.
,	Επειδή το μέγεθος της εικόνας βίντεο που γίνεται έξοδος στην
τηλεόραση για παιχνίδια ή οθόνες πλοήγησης στο Διαδίκτυο
είναι προκαθορισμένο, ενδέχεται να εμφανιστούν οριζόντιες ή
κάθετες μαύρες ράβδοι στα άκρα της εικόνας.

Όταν το σύστημα PSP® είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση,
η οθόνη ξαφνικά μαυρίζει.

Ήχος
Δεν υπάρχει ήχος.

,	Βεβαιωθείτε ότι η ένταση δεν είναι ρυθμισμένη στο μηδέν.
Δοκιμάστε να αυξήσετε την ένταση.
,	Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση σίγασης δεν είναι ενεργοποιημένη.
Πατήστε το πλήκτρο sound στο μπροστινό μέρος του συστήματος
για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση σίγασης.
,	Όταν είναι συνδεδεμένα ακουστικά ή καλώδιο εξόδου βίντεο, δεν
θα υπάρξει έξοδος ήχου από τα ηχεία του συστήματος PSP®.

Η ένταση του ήχου δεν αυξάνεται.
,	Εάν η επιλογή “AVLS” στην ενότητα

(Sound Settings)
[Ρυθμίσεις ήχου] έχει οριστεί σε “On” [Ενεργοποίηση],
περιορίζεται η μέγιστη ένταση ήχου των ακουστικών.
,	Τα ακουστικά που είναι φιλικά στο αυτί είναι ειδικά σχεδιασμένα
να περιορίζουν το επίπεδο πίεσης του ήχου στη μέγιστη τιμή 90dB.
,	Όταν είναι συνδεδεμένο καλώδιο εξόδου βίντεο, δεν είναι δυνατό
να αλλάξετε την ένταση του ήχου με τη χρήση του πλήκτρου +
έντασης ήχου ή του πλήκτρου – έντασης ήχου του συστήματος
PSP®. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου από τη συνδεδεμένη συσκευή.

Τα ακουστικά δεν βγάζουν ήχο ή ο ήχος περιέχει θόρυβο.
,	Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι καλά τοποθετημένα.
Το εσωτερικό μικρόφωνο του συστήματος PSP® δεν
εντοπίζει ήχο.

,	Όταν συνδεθούν ακουστικά (πωλούνται ξεχωριστά), το σύστημα
PSP® λαμβάνει ήχο από το μικρόφωνο των ακουστικών. Δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εσωτερικό μικρόφωνο.

,	Εάν έχει ρυθμιστεί “Screensaver” [Προστασία οθόνης] στο
(Connected Display Settings) [Ρυθμίσεις συνδεδεμένης οθόνης], η

Προτού ζητήσετε επισκευή

EL
Αντιμετώπιση προβλημάτων

,	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο εξόδου βίντεο έχει τοποθετηθεί
καλά στο σύστημα και την τηλεόραση.
,	Μερικές τηλεοράσεις ενδεχομένως να μην δέχονται βίντεο από
το σύστημα PSP®.
,	Η έξοδος από το σύστημα PSP® είναι σε μορφή βίντεο NTSC.
Εάν χρησιμοποιείται οθόνη που δεν υποστηρίζει μορφή βίντεο
NTSC, δεν εμφανίζεται εικόνα. Ρωτήστε τον κατασκευαστή της
τηλεόρασης για λεπτομέρειες.

προστασία οθόνης ενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν εκτελείται
καμία λειτουργία για ορισμένη χρονική περίοδο.
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UMD
Το σύστημα δεν αναγνωρίζει το δίσκο UMD.

,	-Σύρετε το διακόπτη POWER/HOLD προς τα επάνω και κρατήστε
τον για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη POWER
να σβήσει. Η τροφοδοσία θα διακοπεί εντελώς. Μετά από αυτό,
ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.

Με την εκκίνηση ενός δίσκου UMD, εμφανίζεται ένα
μήνυμα στο οποίο προτείνεται ενημέρωση.

,	Ενημερώστε το λογισμικό του συστήματος. Για λεπτομέρειες
σχετικά με ενημερώσεις, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σύντομου
οδηγού που συνοδεύει το σύστημα που διαθέτετε.

Memory Stick Duo™
Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή του Memory Stick Duo™ .
,	Εισαγάγετε το Memory Stick Duo™ με τη σωστή κατεύθυνση.
,	Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο ένα μέσο που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με το σύστημα PSP®. Για λεπτομέρειες, βλ.
σελίδα 12).
«Συμβατά μέσα» (

Το σύστημα δεν αναγνωρίζει το Memory Stick Duo™.
,	Εάν το Memory Stick Duo™ διαμορφώθηκε με υπολογιστή, το

σύστημα PSP® ενδέχεται να μην το αναγνωρίζει. Σε αυτή την
περίπτωση, αντιγράψτε όσα δεδομένα θέλετε να κρατήσετε στον
(System Settings) [Ρυθμίσεις
υπολογιστή, μεταβείτε σε
“Format Memory Stick™” [Διαμόρφωση Memory
συστήματος]
Stick™] και διαμορφώστε το ξανά.
,	Βεβαιωθείτε ότι το Memory Stick Duo™ είναι σωστά τοποθετημένο.
Βγάλτε το Memory Stick Duo™ και τοποθετήστε το ξανά.
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Προτού ζητήσετε επισκευή

Το σύστημα δεν αποθηκεύει ή δεν φορτώνει δεδομένα.

,	Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το Memory Stick Duo™.
Χρησιμοποιήστε ένα άλλο Memory Stick Duo™, εάν είναι διαθέσιμο.

Βίντεο
Δεν γίνεται αναπαραγωγή των βίντεο.
,	Ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων
τύπων δεδομένων.
Το σύστημα δεν αναγνωρίζει αρχείο βίντεο.

,	Δεδομένα βίντεο σε τύπο μη συμβατό με το σύστημα δεν θα
αναγνωριστούν.
,	Εάν το όνομα αρχείου ή φακέλου στο Memory Stick Duo™
αλλάξει ή εάν το αρχείο ή ο φάκελος μετακινηθούν σε άλλη θέση
χρησιμοποιώντας υπολογιστή, το σύστημα μπορεί να μην τα
αναγνωρίσει.

Μουσική
Δεν γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής.

,	Οι μέθοδοι αναπαραγωγής μπορεί να περιορίζονται για ορισμένα
δεδομένα μουσικής που διανέμονται μέσω του Internet. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να αναπαράγονται τα
δεδομένα στο σύστημα PSP®.

Το σύστημα δεν αναγνωρίζει αρχείο μουσικής.

,	Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα μουσικής είναι αποθηκευμένα στο
σωστό φάκελο στο Memory Stick Duo™. Για λεπτομέρειες,
σελίδα 5).
ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης (
,	Δεδομένα μουσικής σε τύπο μη συμβατό με το σύστημα δεν θα
αναγνωριστούν.

,	Για αναπαραγωγή δεδομένων μορφής WMA, πρέπει πρώτα να
ενεργοποιήσετε το “Enable WMA Playback” [Ενεργοποίηση
(System Settings) [Ρυθμίσεις
αναπαραγωγής WMA] στο
συστήματος].

Φωτογραφία
Δεν εμφανίζονται εικόνες.
,	Ανάλογα με το μέγεθος των δεδομένων εικόνας, μπορεί να μην
είναι δυνατή η προβολή ορισμένων εικόνων.

,	Αν η επεξεργασία εικόνων έχει γίνει με υπολογιστή, μπορεί να μην
είναι δυνατή η προβολή τους.

Το σύστημα δεν αναγνωρίζει αρχείο εικόνων.
,	Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στο σωστό

φάκελο στο Memory Stick Duo™. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
σελίδα 5).
στον Οδηγό χρήσης (

,	Εάν το όνομα αρχείου ή φακέλου στο Memory Stick Duo™

Δίκτυο
Δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση σύνδεσης στο δίκτυο.
,	Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης WLAN που
βρίσκεται στο πάνω μέρος του συστήματος.

,	Εάν η επιλογή “WLAN Power Save” [Εξοικονόμηση ενέργειας

(Power Save Settings) [Ρυθμίσεις
WLAN] στην ενότητα
εξοικονόμησης ενέργειας] είναι ρυθμισμένη σε “On” [Ενεργοποίηση],
ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σωστή μεταφορά δεδομένων.

,	Μπορεί να υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του
συστήματος και του σημείου πρόσβασης ή, όταν βρίσκεται
σε λειτουργία ad hoc, μεταξύ του συστήματος και του
συστήματος του άλλου παίκτη.

στις οδηγίες που συνοδεύουν τον εξοπλισμό δικτύου και
παρέχονται από την υπηρεσία παροχής Internet για να κάνετε τις
σωστές ρυθμίσεις δικτύου.
,	Ανάλογα με τη ρύθμιση του σημείου πρόσβασης, μπορεί να
χρειαστεί να εισαγάγετε τη διεύθυνση MAC του συστήματος.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση MAC κάτω από την ενότητα
(System Settings) [Ρυθμίσεις συστήματος]
“System
Information” [Πληροφορίες συστήματος].
,	Κατά την επικοινωνία με άλλο σύστημα σε Αd Ηoc Μode
[Λειτουργία ad hoc] και τα δύο συστήματα πρέπει να είναι
ρυθμισμένα στο ίδιο κανάλι. Μπορείτε να ελέγξετε το τρέχον
(Network Settings)
ρυθμισμένο κανάλι κάτω από την ενότητα
“Ad Hoc Mode” [Λειτουργία ad hoc].
[Ρυθμίσεις δικτύου]
,	Εάν βρίσκεται κοντά μια συσκευή που προκαλεί
ραδιοπαρεμβολές, όπως φούρνος μικροκυμάτων, ενδεχομένως να
μη λειτουργούν σωστά οι επικοινωνίες του συστήματος.

Η ιστοσελίδα δεν εμφανίζεται κανονικά.

,	Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά.

Άλλα ζητήματα
Το σύστημα ή το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος είναι ζεστό.

,	Κατά τη διάρκεια της χρήσης, το σύστημα ή το τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου ρεύματος μπορεί να ζεσταθούν. Δεν πρόκειται
για βλάβη.
,	Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία επικοινωνίας, το σύστημα
μπορεί να θερμανθεί περισσότερο από ό,τι κατά την κανονική
χρήση. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν λειτουργεί.

,	Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία
αναμονής. Σε αυτή την περίπτωση, σύρετε το διακόπτη POWER/
HOLD προς τα επάνω για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
αναμονής.

Προτού ζητήσετε επισκευή

EL
Αντιμετώπιση προβλημάτων

αλλάξει ή εάν το αρχείο ή ο φάκελος μετακινηθούν σε άλλη θέση
χρησιμοποιώντας υπολογιστή, το σύστημα μπορεί να μην τα
αναγνωρίσει.
,	Εικόνες που δεν είναι συμβατές με το σύστημα PSP® δεν θα
αναγνωριστούν.

,	Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του δικτύου είναι σωστές. Ανατρέξτε
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Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά.

,	Ο στατικός ηλεκτρισμός και άλλες παρόμοιες καταστάσεις
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του συστήματος. Αφού
αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος από
την ηλεκτρική πρίζα και αποσυνδέσετε οποιαδήποτε άλλα
καλώδια, αφαιρέστε την μπαταρία και το τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου ρεύματος, περιμένετε για περίπου 30
δευτερόλεπτα και μετά κάντε επανεκκίνηση του συστήματος.
,	Σύρετε το διακόπτη POWER/HOLD προς τα επάνω και κρατήστε
τον για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη POWER
να σβήσει. Το σύστημα θα απενεργοποιηθεί εντελώς. Μετά,
ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.

Έγινε επαναφορά της ημερομηνίας και της ώρας.

,	Εάν η μπαταρία δεν επαναφορτιστεί και το φορτίο της
εξαντληθεί ή εάν η μπαταρία αντικατασταθεί, μπορεί να γίνει
επαναφορά της ημερομηνίας και της ώρας τους συστήματος.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και ρυθμίστε την ώρα και
την ημερομηνία.

Το σύστημα PSP® δεν αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή
όταν συνδέεται με καλώδιο USB.

,	Ελέγξτε ότι το σύστημα PSP® δεν είναι ρυθμισμένο σε λειτουργία
(USB Connection) [Σύνδεση
USB. Εάν δεν είναι, επιλέξτε
USB] στο
(Settings) [Ρυθμίσεις].
,	Ελέγξτε ότι το Memory Stick Duo™ έχει εισαχθεί στο σύστημα PSP®.
,	Βεβαιωθείτε ότι, στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται, υπάρχει
εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζει μαζική
αποθήκευση σε USB.
,	Όταν χρησιμοποιείτε διανομέα USB ή άλλες συσκευές, ανάλογα
με το περιβάλλον λειτουργίας του υπολογιστή, το Memory Stick
Duo™ που είναι τοποθετημένο στο σύστημα μπορεί να μην
αναγνωριστεί από τον υπολογιστή. Συνδέστε το σύστημα
απευθείας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
(System Settings)
,	Εάν το “USB Charge” [Φόρτιση USB] στο
[Ρυθμίσεις συστήματος] είναι ρυθμισμένο στο “On” [Ενεργό],
μπορεί να μην αναγνωριστεί η συσκευή.
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Προτού ζητήσετε επισκευή

Η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται από το
σύστημα PSP®.
,	Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή USB που βρίσκεται στο πάνω
μέρος του συστήματος είναι καθαρή. Σκουπίστε τη με ένα
στεγνό και μαλακό πανί.
Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης.
,	Εάν επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από την ενότητα

(System Settings) [Ρυθμίσεις συστήματος]
στην επιλογή
“Restore Default Settings” [Επαναφορά προεπιλεγμένων
ρυθμίσεων], ο κωδικός πρόσβασης του συστήματος θα οριστεί
ξανά σε “0000”. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης
σελίδα 5). Επισημαίνεται ότι αν επαναφέρετε τις
(
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, εκτός από τις ρυθμίσεις που έχετε
ορίσει για τον κωδικό πρόσβασης του συστήματος, θα χαθούν και
όποιες άλλες ρυθμίσεις έχετε κάνει. Αν χαθούν αυτές οι
προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, δεν είναι δυνατή η ανάκτησή τους
από το σύστημα.

Ο αναλογικός μοχλός δεν λειτουργεί σωστά.

,	Σε μια σκηνή όπου εμφανίζονται τα συμπτώματα, μετακινήστε
το αναλογικό μοχλό με κυκλική κίνηση. Έτσι μπορείτε να
καθορίσετε τη βέλτιστη εμβέλεια λειτουργίας.

Το σύστημα PSP® δεν επικοινωνεί με άλλο σύστημα PSP®
σε λειτουργία ad hoc και η επικοινωνία αποσυνδέεται.
,	Εάν το “UMD Cache” [Προσωρινή αποθήκευση UMD] στο
(System Settings) [Ρυθμίσεις συστήματος] είναι ρυθμισμένο στο
“On” [Ενεργό], ενδεχομένως να μην είναι σωστή η επικοινωνία.

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Ο όρος “Προϊόν”
αναφέρεται στο σύστημα PSP®. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει
οποιοδήποτε λογισμικό, είτε συνοδεύει το Προϊόν είτε όχι. Το
λογισμικό συστήματος που είναι προεγκατεστημένο στο σύστημα
PSP® σάς έχει εκχωρηθεί με άδεια χρήσης, δεν σας έχει πωληθεί και
προορίζεται για χρήση μόνο με το σύστημα PSP®. Οι όροι της άδειας
χρήσης αυτού του λογισμικού συστήματος είναι διαθέσιμοι στη
διεύθυνση http://www.scei.co.jp/psp-eula.

Η παρούσα εγγύηση είναι επιπρόσθετη των νόμιμων δικαιωμάτων
του καταναλωτή (σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους) και δεν τα
επηρεάζει με κανένα τρόπο.
Η παρούσα εγγύηση δίνεται από τη Sony Computer Entertainment
Europe Ltd με διεύθυνση 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP,
United Kingdom.

1. 	Εάν έχετε κάποια αξίωση σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση,
καλέστε την υποστήριξη πελατών (περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο
λογισμικού του PSP®) για οδηγίες σχετικά με επιστροφή του
προϊόντος ή άλλη καθοδήγηση.
2.	Όπου η SCEE έχει κυκλοφορήσει το παρόν προϊόν στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική Περιοχή ή στην Ελβετία, η παρούσα Εγγύηση ισχύει σε
όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας,
Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, με την προϋπόθεση ότι:
i.	μαζί με το ελαττωματικό Προϊόν και εντός της περιόδου ισχύος
της εγγύησης προσκομίζεται η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή
το τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό της αγοράς (που υποδεικνύει
την ημερομηνία αγοράς και το όνομα του καταστήματος
πώλησης χωρίς να έχει αλλοιωθεί ή παραμορφωθεί ως προς
οποιοδήποτε στοιχείο της), και
ii.	η σφραγίδα Εγγύησης και ο αριθμός σειράς του Προϊόντος δεν
έχουν καταστραφεί, τροποποιηθεί, καταστεί μη ευανάγνωστα ή
αφαιρεθεί.
3. 	Για να αποφύγετε καταστροφή ή απώλεια/διαγραφή των
αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή των
περιφερειακών, πρέπει να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το
Προϊόν για επισκευή στα πλαίσιο της εγγύησης.
4. 	Η επισκευή ή αντικατάσταση περιλαμβάνει την εγκατάσταση του
πιο πρόσφατου λογισμικού συστήματος ή ενημερώσεων
υλικολογισμικού για το Προϊόν.
5. 	Δεν μπορείτε να προβάλετε καμία απαίτηση σύμφωνα με την
εγγύηση όταν το Προϊόν έχει καταστραφεί ως αποτέλεσμα των
παρακάτω:
i. 	εμπορικής χρήσης, ατυχήματος, κανονικής φθοράς, αμέλειας,
αθέμιτης ή κακής χρήσης (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς
περιορισμό, αποτυχίας για χρήση του Προϊόντος για τον
κανονικό του σκοπό ή/και σύμφωνα με τις οδηγίες σχετικά με
την κανονική χρήση και συντήρηση, ή εγκατάσταση ή χρήση με
τρόπο που δεν συμφωνεί με τα ισχύοντα τοπικά τεχνικά
πρότυπα ή πρότυπα ασφαλείας)
ii. 	χρήσης σε συνδυασμό με οποιοδήποτε μη επιτρεπτό
περιφερειακό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό,
συσκευών βελτίωσης του παιχνιδιού, προσαρμογέων και
συσκυεών παροχής ενέργειας)

ΕΓΓΥΗΣΗ

EL
Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η Sony Computer Entertainment Europe Ltd (“SCEE”) εγγυάται ότι το
παρόν Προϊόν δεν έχει ελαττώματα στο υλικό και την εργασία τα
οποία έχουν ως αποτέλεσμα την ανεπάρκεια του Προϊόντος κατά τη
διάρκεια της κανονικής του χρήσης σύμφωνα με τους όρους που
ορίζονται παρακάτω και θα επισκευάσει, για περίοδο1 (ενός) έτους
από την ημερομηνία αγοράς ή (με επιλογή της SCEE) θα
αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα του παρόντος Προϊόντος
χωρίς χρέωση, όταν είναι ελαττωματικό εξαιτίας ελλείψεων στα
υλικά ή την εργασία. Η αντικατάσταση θα γίνει με καινούριο ή
ανακατασκευασμένο εξάρτημα ή μονάδα, με επιλογή της SCEE, τα
οποία θα καλύπτονται από την εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής
περιόδου εγγύησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

19

iii.	οποιασδήποτε προσαρμογής ή ρύθμισης ή μεταβολής του
Προϊόντος που πραγματοποιείται για οποιοδήποτε σκοπό, είτε
πραγματοποιείται σωστά είτε όχι
iv.	συντήρησης ή επισκευών που διεξάγονται από οποιονδήποτε
άλλο εκτός εξουσιοδοτημένης υπηρεσίας της SCEE ή
v. 	χρήσης σε συνδυασμό με μη επιτρεπτό λογισμικό, προσβολής
από ιούς, ή πυρκαγιάς, πλημμύρας ή άλλης φυσικής
καταστροφής.
6. 	Δεν μπορείτε να προβάλετε καμία απαίτηση σύμφωνα με την
εγγύηση όταν έχετε προβεί σε υλική παραβίαση της άδειας χρήσης
του λογισμικού συστήματος (δείτε τη διεύθυνση
http://www.scei.co.jp/psp-eula).
7. 	Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αυτή η
εγγύηση θα είναι η μόνη και αποκλειστική νομική αποκατάστασή
σας όσον αφορά ατέλειες σε αυτό το Προϊόν και όλες οι άλλες
εγγυήσεις, όροι και διατάξεις, που εκφράζονται ρητά ή
συνεπάγονται από το νόμο ή διαφορετικά, σε σχέση με αυτό το
Προϊόν, αποκλείονται και ούτε η SCEE ούτε οποιαδήποτε άλλη
οντότητα της Sony, ή οι προμηθευτές της ή οι εξουσιοδοτημένες
υπηρεσίες επισκευών θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ειδική,
έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία.
Εάν αυτό το Προϊόν χρειάζεται οποιαδήποτε επισκευή, η οποία δεν
καλύπτεται από αυτή την εγγύηση, καλέστε την υπηρεσία
εξυπηρέτησης πελατών στη περιοχή σας. Εάν η χώρα διανομής σας
δεν παρουσιάζεται στη λίστα, επικοινωνήστε με το κατάστημα
πώλησης.
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ΕΓΓΥΗΣΗ

Επιπλέον πληροφορίες

Προδιαγραφές
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση.

Σύστημα PSP® (PlayStation®Portable)

Ήχος

Στερεοφωνικά ηχεία

Εσωτερική μονάδα
δίσκου

Μονάδα UMD μόνο ανάγνωσης

Διασύνδεση

Υποδοχή εισόδου συνεχούς ρεύματος 5V
Υποδοχή εξόδου βίντεο/ακουστικών
USB υψηλής ταχύτητας
Υποδοχή εξόδου συνεχούς ρεύματος
Είσοδος Memory Stick Duo™
Ασύρματο LAN (IEEE 802.11b)
Μικρόφωνο

Πηγή τροφοδοσίας

Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος: συνεχούς ρεύματος 5.0 V

Μέγιστη κατανάλωση
ενέργειας

Περίπου 6 W (κατά τη φόρτιση)

Περίπου 169.4 Χ 18.6 Χ 71.4 mm (πλάτος
Χ ύψος Χ βάθος) (εξαιρείται η
μεγαλύτερη προεξοχή)

Βάρος

Περίπου 189 g (μαζί με την μπαταρία)

Θερμοκρασία
περιβάλλοντος
λειτουργίας

5°C - 35°C

UMD

Βίντεο:
H.264/MPEG-4 AVC Main Profile
Level 3
Μουσική:
H.264/MPEG-4 AVC Main Profile
Level 3, Linear PCM, ATRAC3plus™

Memory
Stick™

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό
σελίδα 5).
χρήσης (

Συμβατοί
κωδικοποιητές

Λέιζερ UMD
Μήκος κύματος

655 - 665 nm

Τροφοδοσία

μεγ. 0,28 mW

Τύπος

Ημιαγωγός, συνεχές

EL
Αντιμετώπιση προβλημάτων

Οθόνη LCD

Τύπος πλήρως διαφανής, 4,3 ιντσών
/ 10.9 cm (16:9), μονάδα TFT
Εμφανίζονται περίπου 16.770.000
χρώματα

Εξωτερικές διαστάσεις

Προδιαγραφές
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Ασύρματο LAN

Λογισμικό

Πρότυπο

IEEE 802.11b

Μορφή διαμόρφωσης

DS-SS (συμβατό με IEEE 802.11b)

Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος
Είσοδος

Εναλλασσόμενο ρεύμα 100-240 V,
50/60 Hz

Έξοδος

Συνεχές ρεύμα 5 V, μέγ. 2000 mA

Εξωτερικές διαστάσεις

Περίπου 61 Χ 23 Χ 84 mm (πλάτος Χ
ύψος Χ βάθος) (εξαιρείται η μεγαλύτερη
προεξοχή)

Βάρος

Περίπου 62 g

Μπαταρία
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Τύπος μπαταρίας

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων
λιθίου

Τάση

συνεχές ρεύμα 3,6 V

Απόδοση

1200 mAh

Προδιαγραφές

Software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors is
used for the communication functions of this product. For more information,
see
http://www.scei.co.jp/psp-license/pspnet.txt
This product adopts S3TC texture compression technology under licence
from S3 Graphics, Co., Ltd.
This product includes RSA BSAFE® Cryptographic software from RSA
Security Inc.
RSA, BSAFE are either registered trademarks or trademarks of RSA
Security Inc. in the United States and/or other countries.
RSA Security Inc. All rights reserved.
U.S. and foreign patents licenced from Dolby Laboratories.
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licenced from
Fraunhofer IIS and Thomson.
Internet browser software of ACCESS
This product contains
Co., Ltd.
Copyright © 1996-2008 ACCESS Co., Ltd.
is a trademark or registered trademark of ACCESS Co., Ltd.
in Japan and other countries.
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 protected by certain intellectual property rights of Microsoft
Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product
is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft
subsidiary.
The PSP® system’s RSS Channel feature uses RSS (Really Simple
Syndication) 2.0 technology. For details on RSS 2.0, visit
http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss
Contains Macromedia® Flash® Player technology by Adobe Copyright ©
1995-2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Flash,
Macromedia, and Macromedia Flash are either trademarks or registered
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other
countries.
Portions of the PSP® system software require the following notices (these
statements do not affect the limited warranty offered on the PSP® system or
UMD software):
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its
documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that
(i) the above copyright notices and this permission notice appear in all
copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam
Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity
relating to the software without the specific, prior written permission of Sam
Leffler and Silicon Graphics.

Εμπορικά σήματα
Οι ονομασίες “ “, “PlayStation”, “
” και “
”
είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και η ονομασία “UMD” είναι
εμπορικό σήμα της Sony Computer Entertainment Inc.
Οι ονομασίες “ “ και “XMB” είναι εμπορικά σήματα των Sony
Corporation και Sony Computer Entertainment Inc.
Οι ονομασίες “SONY” και “ “ είναι σήματα κατατεθέντα της Sony
Corporation. Επίσης, οι ονομασίες “Memory Stick Duo”, “Memory Stick
PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick Micro”, “M2”,
”, “MagicGate” και “ATRAC” είναι εμπορικά
“Memory Stick”, “
σήματα της ίδιας εταιρείας.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS-IS” AND WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING
WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY
OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Προδιαγραφές

EL
Επιπλέον πληροφορίες

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE
LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF
OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.
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ATOK is a registered trademark of JUSTSYSTEM CORP. in Japan and
other countries.

Windows and Windows Media are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other
countries.
Mac OS is a trademark of Apple, Inc.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων
ιδιοκτητών τους.

Πληροφορίες για τον εθνικό έλεγχο
εξαγωγών
Το παρόν προϊόν μπορεί να εμπίπτει στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί
εθνικού ελέγχου εξαγωγών. Πρέπει να συμμορφώνεστε πλήρως με τις
απαιτήσεις αυτής της νομοθεσίας και με όλους τους ισχύοντες νόμους
οποιασδήποτε δικαιοδοσίας σχετικά με το προϊόν αυτό.

Ενημέρωση σχετικά με τους Κανονισμούς
της Αρχής Εξαγωγών των Η.Π.Α.
Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που υπάγεται σε
ορισμένους περιορισμούς σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Αρχής
Εξαγωγών των Η.Π.Α., και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εξαγωγή
ή επανεξαγωγή του σε προορισμούς που έχουν κηρυχθεί σε
κατάσταση εμπάργκο από τις Η.Π.Α. Επιπρόσθετα, δεν είναι δυνατή
η εξαγωγή ή επανεξαγωγή του παρόντος προϊόντος σε νομικά και
φυσικά πρόσωπα για τα οποία ισχύει απαγόρευση σύμφωνα με τους
κανονισμούς της Αρχής Εξαγωγών των Η.Π.Α.
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Προδιαγραφές
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