Sådan kommer du i gang
Systemets forside

Systemets bagside

Trådløs DUALSHOCK®3-controller
Portindikator

USB-port

L1-knap L2-knap

R1-knap R2-knap
-knap: Åbner
indstillingsmenuen/
kontrolpanelet
-knap: Bekræft det valgte
menupunkt
-knap: Annullerer en handling

Retningsknapper

USB-porte

(åbn)-knap

LAN-port
Diskdæksel

AC IN-port
Venstre pind/L3-knap*

HDMI-port

Power-knap/Power-indikator

AV MULTI OUT-port

Grønt: Systemet er tændt
Blinker grønt: Systemet slukker
Rød: Systemet er slukket (i standbytilstand)

Højre pind/R3-knap*

SELECT-knap

DIGITAL OUT (OPTICAL)-port

START-knap
PS-knap: Viser XMBTM-menuen
Tænder/slukker for systemet
Afslutter et spil

Forbindelse og opsætning

* L3- og R3-knapperne fungerer,
når pindene trykkes ned.

Afspilning af indhold
USB-port

USB-kabel

til USB-porten

AC IN-port

Euro-AV-port

Vare

AV MULTI OUT-port

Kategori

XMBTM (XrossMediaBar)-menu
til stikkontakten

til tv'ets videoport

AV-kabel

Indsæt disken med etiketten opad.

AC-strømledning

Tilslut dit PS3™-system til et tv.

Åbn diskdækslet, og indsæt disken.

Tilslut tv'et og PS3™-systemet ved hjælp af et HDMI™-kabel (sælges separat) for at modtage signalet i HD.

Åbn diskdækslet ved enten at trykke på
(åbn)-knappen eller ved at skubbe diskdækslet til venstre.
Skub disken på plads, indtil du hører et klik.

Tænd for tv'et, og vælg det ønskede input.
Tryk på power-knappen for at tænde for PS3TM-systemet.
Hvis der ikke bliver vist noget billede på skærmen, skal du slukke for PS3™-systemet og tænde for det igen
ved at trykke på power-knappen og holde den nede i mindst fem sekunder (indtil systemet bipper for anden gang).

Tryk på PS-knappen på den trådløse controller.
Følg instruktionerne på skærmen for at udføre den første opsætning.

Skub diskdækslet tilbage.
Når du lukker diskdækslet vil disken starte automatisk. Hvis disken ikke starter automatisk, skal du vælge
ikonet for disken på XMBTM-menuen og dernæst trykke på -knappen.
・Tryk på PS-knappen på controlleren, og vælg (Afslut spil) for at afslutte spillet. Tryk på
for at afslutte afspilning af andre former for diske.

-knappen på controlleren

・Gemte data til PlayStation®3 Formateret Software er gemt i systemlageret. Dataene bliver vist under
(Værktøj til gemte data (PS3™)).

(Spil)

Tilslut til netværk
Tilslut ved hjælp af en kabelforbundet
forbindelse
Til internetforbindelsen

Ethernet-kabel

Netværksenhed, såsom
et DSL-modem

(Indstillinger)

Til internetforbindelsen

Netværksenhed, såsom
et DSL-modem

Router

Tilslut et Ethernet-kabel (sælges separat) til PS3™-systemet.
Vælg

Tilslut trådløst

(Netværksindstillinger)

[Indstillinger til Internetforbindelse].

Vælg [Nem].
Kontroller, at indstillingerne er korrekte, og gem derefter indstillingerne.

Sådan bruger du PSNSM

PSNSM giver adgang til en mængde tjenester, heriblandt onlinespil, spil til download, film og
indhold fra (PlayStation®Store) og chat-funktioner fra (Venner). Du skal have en Sony
Entertainment Network-konto for at bruge PSNSM. Vælg (Opret en konto) fra (PSNSM),
og følg instruktionerne på skærmen for at oprette en konto.
PSNSM og PlayStation®Store er ikke tilgængelige i alle lande og på alle sprog, se
eu.playstation.com/legal for at få mere at vide. Kræver bredbåndsforbindelse til
internettet. Brugerne er selv ansvarlige for afholdelse af afgifter i forbindelse med
bredbåndforbindelsen. Brugerne skal være syv år eller ældre, og brugere under 18 år
skal have en forælders tilladelse. Gebyrer kan forekomme for visse former for indhold
og/eller tjenester. Registrering kan også finde sted via webbrowser på
eu.playstation.com.

Vælg

(Indstillinger) -

Vælg [Nem]

[Trådløs]

Trådløs router
(adgangspunkt)

(Netværksindstillinger)

[Indstillinger til Internetforbindelse].

[Søge].

Vælg det adgangspunkt, som du vil bruge.
Kontrollér, at SSID er korrekt, og tryk på
knappen til højre.
Vælg typen af krypteringsnøgle.
Indtast krypteringsnøglen
Tryk på -knappen for at få vist skærmtastaturet.
Indtast krypteringsnøglen, og vælg [Udfør].

Kontroller, at indstillingerne er korrekte,
og gem derefter indstillingerne.

Skift mellem
store og små
bogstaver

Slet

Godkend de
indtastede tegn,
og afslut tastaturet

Supportdokumentation
Sikkerhed og support
Dette dokument indeholder oplysninger om sikker brug af PS3™-systemet. Sørg for at læse den, inden du tager
PS3™-systemet i brug.
Dette dokument indeholder oplysninger om forældrekontrol.

Onlinebrugervejledning eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om PS3™-systemet.
Du kan også læse den under
(Netværk)
(Online instruktionsmanualer).

Opdatering af systemsoftware eu.playstation.com/ps3

Velkommen til PlayStations verden

Denne side indeholder de seneste oplysninger om opdatering af systemsoftware.

Support eu.playstation.com/ps3/support/
Det officielle websted for produktsupport vedrørende PlayStation® giver dig de seneste spørgsmål og svar om
dit produkt.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel.
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