
Добре дошли в света на PlayStation

Свързване към мрежата

Начални стъпки

Поддържаща документация

Euro-A
V порт

към USB 
порта

USB кабел

PSNSM Ви осигурява незабавен достъп до разнообразни услуги, например онлайн игри, 
изтегляне на игри, филми и друго съдържание от      (PlayStation®Store) или чат с приятели в
      (Friends) (Приятели). Трябва да имате акаунт в Sony Entertainment Network, за да може 
да използвате PSNSM. За да си създадете акаунт, изберете      (Sign Up) (Регистрация) под
     (PSNSM) и следвайте инструкциите на екрана.
PSNSM и PlayStation®Store не са достъпни във всички страни и на всички езици, за 
подробности посетете eu.playstation.com/legal. Проверете дали настройките са верни и след 
това ги запишете. Необходим е широколентов достъп до интернет. Всички такси за 
широколентов достъп до интернет са за сметка на потребителите. Потребителите трябва да 
бъдат на възраст над 7 години, а за потребители под 18 години е необходимо съгласието на    
 родителите. Определени услуги и съдържание са платени. Може да се регистрирате и чрез 
уеб браузър на eu.playstation.com.

Изберете       (Settings) (Настройки)          (Network Settings) (Мрежови настройки) 
    [Internet Connection Settings] (Настройки за интернет връзката).

Изберете [Easy] (Лесни)     [Wireless] (Безжична мрежа)     [Scan] (Сканиране).

Изберете точката за достъп, която 
желаете да използвате.

Проверете дали идентификаторът SSID 
е правилен и натиснете съответния бутон.

Изберете типа на шифроващия ключ.

Въведете шифроващия ключ.
Натиснете бутон     , за да изведете клавиатурата. 
Въведете шифроващия ключ и изберете [Enter] (Въведи).

Проверете дали настройките са верни и 
след това ги запишете.

Ethernet кабелКъм интернет линията Към интернет линията

Безжичен рутер 
(Точка за достъп)

Рутер

Изглед на системата отпред

Поставете диска с етикета нагоре.

Категория

Меню XMB™ (XrossMediaBar)

към видеовхода на телевизора AV кабел Захранващ кабел

Вход за 
захранване 
AC IN

Изход AV MULTI OUT 
(комбинирано аудио/видео)

USB порт

към електрическия контакт

Постоянна зелена светлина: Системата е включена
Мигаща зелена светлина: Системата се изключва
Постоянна червена светлина: Системата е изключена 
(в режим на готовност)

Свързване и настройки Възпроизвеждане на съдържание от диск

* Бутоните L3 и R3 функционират, 
когато джойстиците са натиснати.

Свържете PS3™ системата с телевизор. 
За изходящ сигнал с висока разделителна способност свържете телевизора и PS3™
системата чрез HDMI™ кабел (продава се отделно).

Включете телевизора и изберете съответния входящ сигнал.

Натиснете бутон захранване, за да включите PS3™ системата.
В такъв случай че няма картина, изключете PS3™ системата и я включете отново, като натиснете 
и задържите бутон захранване за поне 5 секунди (докато чуете второ „бипване" на системата).

Натиснете бутон PS на безжичния контролер.

Следвайте инструкциите на екрана, за да направите първоначалните настройки.

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие. Информацията в това ръководство подлежи на промяна 
без предизвестие. "     ", "PlayStation", "            ", "DUALSHOCK”, “      ”, “                   ” и “    ” са регистрирани търговски марки на 
Sony Computer Entertainment Inc. “           ” е търговска марка на същата компания.
"XMB" и "xross media bar" са търговски марки на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc.
"SONY" и "     " са регистрирани търговски марки на Sony Corporation. Sony Entertainment Network е търговска марка 
на същата компания.
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.
©2014 Sony Computer Entertainment Europe. Всички права запазени.

Свържете Ethernet кабел (продава се отделно) към  PS3™ системата.

Изберете       (Settings) (Настройки)          (Network Settings) (Мрежови настройки)
    [Internet Connection Settings] (Настройки за интернет връзката).

Изберете [Easy] (Лесни).

Проверете дали настройките са верни и след това ги запишете.

Превключва 
между главни 
и малки букви

Delete 
(Изтриване)

Въведете знаците 
и излезте от 
клавиатурата

Безопасност и поддръжка
Този документ съдържа информация за безопасното ползване на системата PS3™. Нейните основни функции и 
гаранционно обслужване. Задължително го прочете преди използване на PS3™ системата. Документът съдържа 
и информация относно родителския контрол.

Онлайн ръководството за потребителя  eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
Това ръководство съдържа подробна информация относно използването на PS3™ системата. Можете да го 
прочетете и от      (Network) (Мрежа)           (Online Instruction Manuals) (Онлайн ръководства за работа).

Актуализации на софтуера на системата  eu.playstation.com/ps3
Тази страница съдържа последната информация за актуализациите на софтуера на системата.

Поддръжка и обслужване  eu.playstation.com/ps3/support/
Официалният сайт за поддръжка на продуктите на PlayStation® предоставя най-новите въпроси и отговори за 
продукта ви.

Изглед на системата отзад

Капаче на 
диска

Бутон захранване/Индикатор за захранване

бутон     (отваряне)USB портове LAN порт

Изход HDMI OUT

Вход за захранване 
AC IN

Изход AV MULTI OUT (комбинирано аудио/видео)

Цифров изход DIGITAL OUT (OPTICAL)

DUALSHOCK®3 безжичен контролер

Ляв стик/Бутон L3*

Бутон SELECT (избор)

бутон L1  бутон L2 

Бутони за придвижване

USB порт

Бутон START

бутон R1  бутон R2 

Десен стик/Бутон R3*

Индикатори за портовете

бутон PS: Извежда менюто XMB™
Включва/Изключва 
системата Излиза от игра

Използване на кабелна връзка Използване на безжична връзка

Отворете капачето и поставете диска.
За да отворите капачето на диска, можете да натиснете бутон     (отваряне) или ръчно да плъзнете
капачето наляво. Натиснете леко диска в гнездото, докато чуете изщракване.

Плъзнете капачето на диска до затворено положение.
Възпроизвеждането на диска започва автоматично, когато затворите капачето. Ако дискът не се 
стартира автоматично, изберете иконата на диска от менюто XMB™ менюто и натиснете бутон    .

・За да излезете от игра, натиснете бутон PS на контролера и след това изберете     (Quit Game) (Излез от играта). 
За да спрете възпроизвеждането да други видове дискове, натиснете бутон     на контролера.

・Запазените данни за софтуер във формат за PlayStation®3 се съхраняват в устройство за съхранение на данни 
на системата. Данните се показват в        (Game) (Игра)            (Saved Data Utility (PS3™)) 
(Програма за записани данни (PS3™)).

Мрежови шлюз, например 
DSL модем

Мрежови шлюз, 
например DSL модем

Използване на PSNSM

Кратко ръководство
Модели CECH-4304A/CECH-4304C 7025112

бутон     : Отменя операция

бутон     : Потвърждава 
избрания елемент

бутон     : Показва менюто с 
опциите/контролния 
панел

А
ртикул


