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USB-kaapeli

Valitse      (Asetukset)         (Verkkoasetukset)    [Internet-yhteyden asetukset].

Valitse [Helppo]    [Langaton]    [Haku].

Valitse käytettävä tukiasema.

Tarkista, että SSID-koodi on oikein ja 
paina oikeaa näppäintä.

Valitse salausavaimen tyyppi.

Kirjoita salausavain.
Avaa näppäimistö painamalla    -näppäintä.
Kirjoita salausavain ja valitse [Vahvista].

Tarkista, että asetukset ovat oikein, 
ja tallenna asetukset.

Ethernet-kaapeliInternet-linjaan Internet-linjaan

Liitä Ethernet-kaapeli (myydään erikseen) PS3TM-järjestelmään.

Valitse      (Asetukset)         (Verkkoasetukset)     [Internet-yhteyden asetukset].

Valitse [Helppo].

Tarkista, että asetukset ovat oikein, ja tallenna asetukset.

PSNSM-verkon käyttäminen

Langaton reititin
(tukiasema)

Reititin

Järjestelmän etuosa

Aseta levy niin, että tekstipuoli on ylöspäin.

Luokka

K
ohde

XMBTM (XrossMediaBar) -valikko

Television videosisääntuloliitäntään AV-kaapeli virtajohto

AC IN -liitäntäAV MULTI OUT -liitäntä

USB-liitäntä

pistorasiaan

Palaa vihreänä: Järjestelmä on käynnissä
Vilkkuu vihreänä: Järjestelmää sammutetaan
Palaa punaisena: Järjestelmä ei ole käynnissä (on valmiustilassa)

Liitännät ja alkuvalmistelut Sisällöntoisto

* L3- ja R3-näppäimet toimivat, 
kun sauvaa painetaan.

Liitä PS3TM-järjestelmä televisioon. 
Teräväpiirtokuvan saat liittämällä television ja PS3TM-järjestelmän HDMITM-kaapelilla (myydään erikseen).

Käynnistä televisio ja valitse oikea videosisääntulo.

Käynnistä PS3TM-järjestelmä painamalla virtapainiketta.
Jos kuva ei tule ruutuun, sammuta PS3TM-järjestelmä ja käynnistä se sitten uudelleen painamalla virtapainiketta 
ainakin viiden sekunnin ajan (kunnes järjestelmä piippaa toisen kerran).

Paina langattoman ohjaimen PS-näppäintä.

Noudata ruudulla olevia ohjeita ja suorita käyttöjärjestelmän alkuasennus.

PSNSM-verkon kautta saat heti käyttöösi erilaisia palveluita, kuten verkkopelaamista, ladattavia 
pelejä, elokuvia ja sisältöä      (PlayStation®Store)-kaupasta ja keskustelutoimintoja kohdasta      
(Ystävät). Jos haluat käyttää PSNSM-verkkoa, tarvitset Sony Entertainment Network -tilin. Voit 
luoda tilin valitsemalla vaihtoehdon      (Luo tili) kohdasta      (PSNSM) ja noudattamalla ruudulla 
olevia ohjeita.
PSNSM ja PlayStation®Store eivät ole käytettävissä kaikissa maissa ja kaikilla kielillä. 
Lisätietoja on osoitteessa eu.playstation.com/legal. Verkkoyhteyteen tarvitaan 
Internet-laajakaistayhteys. Käyttäjä on vastuussa Internet-palveluntarjoajan maksuista. 
Käyttäjän on oltava vähintään 7-vuotias, ja alle 18-vuotiaat käyttäjät tarvitsevat 
vanhempiensa suostumuksen. Tietystä sisällöstä tai palveluista veloitetaan maksu. 
Rekisteröityminen onnistuu myös verkkoselaimella osoitteessa eu.playstation.com. 

Rakennetta ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tämän oppaan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
"    ", "PlayStation", "           ", "DUALSHOCK", "                  ", "     " ja "    " ovat Sony Computer Entertainment Inc:in 
rekisteröityjä tavaramerkkejä. "           " on saman yhtiön tavaramerkki.
"XMB" ja "xross media bar" ovat Sony Corporationin ja Sony Computer Entertainment Inc:in tavaramerkkejä.
"SONY" ja "     " ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Sony Entertainment Network on saman 
yhtiön tavaramerkki.
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. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vaihda isoihin
tai pieniin
kirjaimiin

Poista Vahvista kirjoitetut 
merkit ja sulje 
näppäimistö

Turvallisuus- ja tukitiedot
Tämä dokumentti sisältää ohjeita PS3TM-järjestelmän turvalliseen käyttöön. Lue se ennen kuin käytät PS3TM-järjest-
elmää. 
Tämä asiakirja sisältää tietoa lapsilukosta.

Online-käyttöopas osoitteessa  eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
Tämä opas sisältää tarkat tiedot PS3TM-järjestelmän käyttämisestä. 
Voit katsoa ne myös kohdasta      (Verkko)        (Online-käyttöopas).

Käyttöjärjestelmän päivitykset eu.playstation.com/ps3
Tällä sivustolla ovat käyttöjärjestelmän päivityksiin liittyvät uusimmat tiedot.

Tukipalvelut  eu.playstation.com/ps3/support/
PlayStation®-tuotetuen virallisesta sivustosta saat tuoreimmat vastaukset kysymyksiin tuotteestasi.

Järjestelmän takaosa

Levypaikan kansi

Virtapainike/virtamerkkivalo

(avaa) -painikeUSB-liitännät LAN-liitäntä

HDMI OUT -liitäntä

AC IN -liitäntä

AV MULTI OUT -liitäntä

DIGITAL OUT (OPTICAL) -liitäntä

Langaton DUALSHOCK®3-ohjain

Vasen sauva/L3-näppäin*

SELECT-näppäin

L1-näppäin L2-näppäin

Suuntanäppäimet

USB-liitäntä

START-näppäin

R1-näppäin R2-näppäin

Oikea sauva/R3-näppäin*

Porttien merkkivalot

PS-näppäin: Tuo XMBTM-valikon näyttöön.
Käynnistää tai sammuttaa järjestelmän.
Lopettaa pelin.

Yhdistä langallista yhteyttä käyttäen Yhdistä langattomasti

-näppäin: Näyttää
asetusvalikon/
ohjauspaneelin

-näppäin: Vahvistaa valitun
kohteen

-näppäin: Peruuttaa toiminnon

Avaa levypaikan kansi ja aseta levy laitteeseen. 
Voit avata levypaikan kannen joko painamalla      (avaa) -painiketta tai työntämällä levypaikan kantta vasemmalle.
Paina levyä paikoilleen, kunnes kuulet napsahduksen.

Työnnä levypaikan kansi kiinni.
Kun suljet levypaikan kannen, levy käynnistyy automaattisesti. Mikäli levy ei käynnisty automaattisesti, valitse levyn 
kuvake XMBTM-valikosta, ja paina sitten    -näppäintä.

・Jos haluat lopettaa pelin, paina ohjaimen PS-näppäintä ja valitse      (Lopeta peli). Jos haluat lopettaa muunlaisten 
levyjen toistamisen, paina ohjaimen     -näppäintä.

・PlayStation®3-muotoisten ohjelmistojen tallennustiedot tallennetaan järjestelmän tallennustilaan. Tiedot saa näkyviin 
kohdasta        (Pelit)           (Tiedon tallennustyökalu (PS3TM)).

Verkkolaite, kuten 
DSL-modeemi

Verkkolaite, kuten 
DSL-modeemi
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Tervetuloa PlayStationin maailmaan


