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FIGYELMEZTETÉS

Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissuk fel 
a készüléket. A javítást bízzuk szakemberre.

Figyelem!

Az itt meghatározottaktól eltérő vezérlők, 
módosítások vagy eljárásteljesítmények 
használata káros mértékű sugárzást okozhat.

Ha optikai eszközt használ a jelen termékkel, 
megnő a szemkárosodás veszélye.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

A jelen készülék CLASS 1 LASER besorolású termék a 
következő alapján: IEC60825-1:2007.

A jelen készülék a tesztelések során megfelelt az R&TTE 
direktívában meghatározott határértékeknek 3 méternél 
rövidebb csatlakozókábel használatakor. Ne használjunk 
3 méternél hosszabb kábeleket.
A termék gyártója a Sony Computer Entertainment Inc.,  
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán vagy annak 
megbízottja.
Európába importálja és forgalmazza: Sony Computer 
Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP, Egyesült Királyság.
A Megfelelőségi nyilatkozat kiadásának és birtoklásának 
meghatalmazott képviselője a Sony Belgium, bijkantoor van 
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, 
Belgium.

R&TTE irányelv „nem hivatalos DoC”-nyilatkozat
A Sony Computer Entertainment Inc. kijelenti, hogy ez a termék 
megfelel az 1999/5/EK irányelv követelményeinek és vonatkozó 
rendelkezéseinek. További információkat a következő 
weboldalon találhat: 
http://www.compliance.sony.de/

Energiahatékonyság
Az EU Bizottság 801/2013/EU rendeletének környezetbarát 
tervezésre vonatkozó követelményein alapuló információkért, 
valamint az Európai Unió játékkonzolok 
energiahatékonyságának további növelésére vonatkozó 
Önszabályozási kezdeményezéséért (az Európai Bizottság 
COM(2015) 178 final jelentésében elismerve) keressük fel a 
következő weboldalt: eu.playstation.com/Energyefficiency
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Fényingerek által kiváltott rohamok  
(fényérzékenységi epilepszia)
Ha epilepsziások vagyunk vagy rohamunk volt, játék előtt kérjük 
ki háziorvosunk véleményét. Néhányan érzékenyek lehetünk 
villanásokra és vibrálásokra vagy más, televízió-képernyőn vagy 
videojáték közben megjelenő fényingerekre, amik szemfájdalmat, 
látászavart, migrént, izomrángást, rángatózást, pillanatnyi vagy 
teljes eszméletvesztést, illetve zavartságot okozhatnak. Ha játék 
közben a fenti tünetek bármelyikét tapasztaljuk, azonnal hagyjuk 
abba a játékot, és forduljunk orvoshoz.

Azonnal hagyjuk abba a játékot, ha a következő tünetek 
valamelyikét tapasztaljuk
Továbbá amennyiben a fent említett tünetek mellett játék közben 
fejfájást, szédülést, hányingert, kimerültséget, mozgásszervi 
rendellenességhez hasonló tüneteket vagy fájdalmat, 
kényelmetlenséget érzünk testünk bármely pontján, például 
szemünkben, fülünkben, kezünkben, karunkban vagy 
lábunkban, azonnal hagyjuk abba a játékot. Amennyiben a 
tünetek tartósnak bizonyulnak, forduljunk orvoshoz.

Rádióhullámok
A rádióhullámok befolyásolhatják az elektromos és orvosi 
berendezések működését (például szívritmus-szabályozók), ami 
ezek hibás működését idézheti elő, valamint sérüléseket 
okozhat.
 ˎ Ha szívritmus-szabályozót vagy más orvosi eszközöket 
használunk, konzultáljunk orvosunkkal, mielőtt használnánk 
a vezeték nélküli hálózati funkciót (Bluetooth® és WLAN).

 ˎ Ne használjuk a vezeték nélküli hálózati funkciót a következő 
helyszíneken:

–  Azokon a helyeken, ahol ez tiltott, például kórházakban. 
Tartsuk be a kórházi előírásokat, amennyiben a kórház 
területén használjuk a rendszert.

–  Tűzjelzők, önműködő ajtók és egyéb önműködő 
berendezések közelében.

3D képek
Egyeseknél panaszok léphetnek fel (a szem megerőltetése, 
szemfáradás vagy hányinger), miközben 3D videókat néznek, 
vagy sztereoszkopikus 3D videojátékokkal játszanak 3D 
televízión. Ha ilyen tüneteket tapasztal, azonnal hagyja abba 
a televízió használatát, és várjon, amíg a probléma meg nem 
szűnik. Általában javasoljuk, hogy kerülje a PlayStation®3 
rendszer hosszabb ideig történő huzamos használatát, és 
minden játékkal töltött órában tartson 15 perc szünetet. 
Sztereoszkopikus 3D játékok vagy 3D videók esetén azonban 
a szükséges szünetek hossza és gyakorisága személyenként 
változhat, ezért mindig tartson elegendően hosszú szüneteket 
ahhoz, hogy elmúljanak a kényelmetlenséget okozó tünetek. 
Ha a tünetek nem múlnak el, forduljon orvoshoz.  
A kisgyermekek látása (különösen 6 éves kor alatt) még 
fejlődőben van. Mielőtt kisgyermekek számára engedélyezné 
a 3D videók megtekintését vagy a sztereoszkopikus 3D játékok 
használatát, konzultáljon egy gyermekorvossal vagy 
optometristával. Kisgyermekek csak felnőtt felügyelet mellett, 
a fentiek betartásával használhatják az eszközt.

Rendszerszoftver
A termékhez tartozó rendszerszoftverre kötelezően  
betartandó licencfeltételek vonatkoznak. Részletekért  
lásd a http://www.scei.co.jp/ps3-eula/ weboldalt.
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Fontos információk

Használat előtt olvassa el alaposan a mellékelt útmutatót. 
A dokumentációt őrizze meg, mert a későbbiekben is szükség 
lehet rá.

Biztonság
Jelen terméket a legszigorúbb biztonsági előírásoknak 
megfelelően fejlesztettük ki. Azonban, mint bármely elektromos 
eszköz, nem rendeltetésszerű használata tüzet, áramütést vagy 
személyi sérülést okozhat. A balesetmentes használat 
érdekében kövessük a következő útmutatásokat:
 ˎ Tartsuk be a figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és 
utasításokat.

 ˎ Rendszeresen ellenőrizzük az AC-tápkábel épségét és 
pormentességét a tápcsatlakozó és a konnektor környékén.

 ˎ Ha az eszköz szokatlanul működik, szokatlan hangokat, 
szagokat bocsát ki, vagy túlmelegszik, azonnal kapcsoljuk 
ki, húzzuk ki az AC-tápkábelt az elektromos kimenetből, 
és tegyünk így minden egyéb kábellel.

 ˎ Lépjünk kapcsolatba a PlayStation® ügyfélszolgálattal, 
amely telefonszáma minden PlayStation®, PlayStation®2 
és PlayStation®3 szoftver útmutatójában megtalálható.

Használat és kezelés

 ˎ Ne használjuk a rendszert zárt vagy olyan más térben, 
ahol a hő felgyűlhet. Ha ezt nem tartjuk be, a készülék 
túlmelegedhet, és tüzet, sérülést okozhat, vagy hibás 
működést eredményezhet.

 ˎ Ha a rendszer belső hőmérséklete megnő, a tápellátásjelző 
felváltva pirosan és zölden fog villogni. Ebben az esetben 
kapcsoljuk ki a rendszert, és ne kapcsoljuk vissza egy ideig. 

Miután a rendszer lehűlt, helyezzük át egy jól szellőző 
helyre, majd folytathatjuk a használatot. 

 ˎ Jól megvilágított helyen használjuk az eszközt, és tartsunk 
biztonságos távolságot a TV-képernyőtől.

 ˎ Ne használjuk huzamosabb ideig a PS3™ rendszert. 
Minden játékkal töltött órából 15 percet szünettel töltsünk.

 ˎ Ne játsszunk, ha fáradtak vagy kialvatlanok vagyunk.
 ˎ Azonnal hagyjuk abba a rendszer használatát, ha 
fáradtságot, szédülést, kényelmetlenséget vagy fájdalmat 
érzünk kezünkben vagy karunkban a vezeték nélküli vezérlő 
működtetése közben. Amennyiben a tünetek tartósnak 
bizonyulnak, forduljunk orvoshoz.

 ˎ Ha bármelyik a következőkben említett egészségügyi 
problémával találkozunk, azonnal hagyjuk abba a rendszer 
használatát. Ha a tünetek tartósnak bizonyulnak, keressük 
fel orvosunkat.
–  Szédülés, hányinger, levertség vagy mozgó jármű által 

keltett rosszulléthez hasonló tünetek. 
–  Kényelmetlenség vagy fájdalom testünk különböző 

részeiben, mint például a szemünkben, a kézfejünkben 
vagy a karunkban. 

 ˎ A rendszert és tartozékait (a kábelrögzítőket és -szorítókat is 
beleértve) tartsuk távol kisgyerekektől.

 ˎ Ne csatlakoztassunk USB-kábelen kívül más kábelt, amikor 
a rendszer be van kapcsolva (a tápellátásjelző folyamatosan 
zölden világít).

 ˎ Ne érintsünk meg, vagy csatlakoztassunk kábeleket, 
tartozékokat a rendszerhez elektromos vihar esetén.

 ˎ Ne használjuk a rendszert vagy tartozékait víz közelében.
 ˎ Ne hagyjuk, hogy folyadék, apró alkatrészek vagy egyéb 
idegen tárgyak jussanak a rendszer vagy a tartozékok 
belsejébe.
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 ˎ Ne érintsük meg a rendszer és tartozékai csatlakozóit.
 ˎ Ne tegyük ki a rendszert és annak tartozékait pornak, 
füstnek vagy gőznek. Továbbá ne helyezzük a rendszert 
nagyon poros vagy dohányfüstös helyre. A por vagy a 
dohányfüst lerakódik a belső alkatrészekre (például a 
lencsékre), ami a rendszer esetleges hibás működését 
eredményezheti.

 ˎ Ne állítsuk a rendszert függőleges vagy vízszintes helyzeten 
kívüli pozíciókba. Ha a rendszert függőleges pozícióba 
állítjuk, használjuk a rendszer adott modelljéhez készült 
függőleges állványt (külön beszerezhető). Továbbá ne 
változtassuk meg a rendszer helyzetét, ha az be van 
kapcsolva.

 ˎ A rendszer hordozásakor legyünk óvatosak. Ha nem 
jól markoljuk meg, a rendszer kicsúszhat a kezünkből, 
és megsérülhet, vagy balesetet okozhat.

 ˎ A lemezfedelet csak lemezek behelyezésekor és kivételekor 
nyissa ki. Ha a lemezfedelet nyitva hagyja, a belső 
alkatrészek (például a lencse) megsérülhetnek, illetve 
a rendszer meghibásodhat.

 ˎ Ügyeljen arra, hogy a lemezfedél becsukásakor ne csípje 
be  a kezét vagy az ujját. Ez sérülést vagy rendszerhibát 
okozhat.

 ˎ Ne érjen a lemezhez, amikor az forog. Ez sérüléshez, 
a lemez rongálódásához vagy rendszerhibához is vezethet.

 ˎ Ne mozgassuk vagy változtassuk meg a rendszer helyzetét, 
amennyiben lemezt helyeztünk bele. A rezgés a lemez vagy 
a rendszer összekarcolását eredményezheti.

 ˎ Ne kapcsolja ki a rendszert az adatok rendszertárolóra 
történő mentése vagy onnan történő betöltése közben. 

 ˎ Ne mozgassa vagy helyezze át a rendszert, ha a 
tápellátásjelző egyenletes zöld vagy villogó zöld fénnyel 
világít, mert ez adatvesztést, adatsérülést vagy a rendszer 
megrongálódását okozhatja.

 ˎ Ne álljunk vagy helyezzünk tárgyakat a rendszerre és ne 
tartsuk a rendszert más eszközökkel együtt.

 ˎ Ne helyezzük a rendszert és tartozékait a padlón olyan helyre, 
ahol megbotolhatnak bennük.

 ˎ Ne engedjük, hogy használat közben testünkkel huzamosabb 
ideig érintkezzen a rendszer, vagy a rendszer szellőzőiből 
kijövő levegő. A hosszabb ideig tartó érintkezés alacsony 
hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat.

 ˎ Amikor a rendszert plazmatelevízióhoz vagy projekciós 
televízióhoz* csatlakoztatjuk, ne hagyjunk egy állóképet 
huzamosabb ideig a TV-képernyőn, mert ez halvány képet 
hagyhat tartósan a képernyőn.  
* Kivétel: LCD képernyőtípusok

 ˎ Használaton kívül mindig csukja be a fedelet, hogy 
megakadályozza a szennyeződések bejutását vagy a véletlen 
rongálódást. 

 ˎ A szülőknek figyelniük tanácsos gyermeküket az online 
tevékenységek közben, hogy biztosítsák a biztonságos és 
felelősségteljes internethasználatot. Részletes információkért 
lásd: http://www.ps-playsafeonline.com

Tárolási feltételek

 ˎ Ne tegyük ki a rendszert és tartozékait magas 
hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy  
közvetlen napfénynek.

 ˎ Ne hevítse a rendszert konyhai berendezésekkel vagy olyan 
hevítőeszközökkel, mint például a hajszárító. Ez tüzet, 
sérülést vagy hibás működést okozhat. 

 ˎ Ne helyezzük a rendszert és tartozékait instabil, megdöntött 
vagy rezgő felületekre.
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Az USB-eszközről
Ha az „An unknown USB device has been connected” 
(Ismeretlen USB-eszköz lett csatlakoztatva) üzenet jelenik meg 
a képernyőn, annak oka a következők egyike lehet:
 ˎ A csatlakoztatott USB-eszköz nem kompatibilis 
a rendszerrel.

 ˎ A csatlakoztatott USB-eszköz csak bizonyos  
szoftverekkel kompatibilis.

 ˎ Több USB-eszköz van csatlakoztatva az USB-hubhoz.

Biztonsággal kapcsolatos megjegyzések a 
DUALSHOCK®3 vezeték nélküli vezérlő használatához*

 ˎ Figyelmeztetés – a beépített akkumulátor használata: 
–  A termék újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz.
–  A termék használata előtt olvassuk el az akkumulátor 

kezelésére és töltésére vonatkozó összes utasítást, és 
körültekintően tartsuk be őket. 

–  Különösen ügyeljünk az akkumulátor kezelésére. A 
helytelen használat tüzet és égési sérüléseket okozhat. 

–  Az akkumulátort soha ne próbáljuk meg kinyitni, bezúzni 
vagy elégetni. 

–  Ne hagyjuk az akkumulátort hosszú ideig tölteni, amikor a 
termék nincs használatban. 

–  Az elhasznált akkumulátoroktól mindig a helyi törvényeknek 
és jogszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg.

 ˎ A rezgés funkció használata tilos a kéz vagy kar csontjainak, 
ízületeinek vagy izmainak bármilyen sérülése esetén! Az 
ilyen sérüléssel rendelkezők csak úgy használhatják a 
DUALSHOCK®3 vezeték nélküli vezérlőt, hogy a rezgés 
funkciót kikapcsolják.

 ˎ A vezeték nélküli vezérlő mozgásérzékelő funkciójának 
használatakor legyünk tekintettel a következőkre: Ha a 
vezérlő egy személyt vagy egy tárgyat talál el, sérülést  
vagy kárt okozhat.
–  A mozgásérzékelő funkció használata előtt győződjünk 

meg róla, hogy van elég hely a mozgáshoz.
–  Szorosan fogjuk meg a vezeték nélküli vezérlőt, nehogy 

kicsússzon a kezünkből, és kárt vagy sérülést okozzon.
–  Ha a vezeték nélküli vezérlőt USB-kábellel használjuk, 

győződjünk meg arról, hogy a kábel nem üthet meg senkit 
és semmit, valamint játék közben ne húzzuk ki a kábelt a 
PS3™ rendszerből.

* Ezek az információk más vezérlőkre is vonatkoznak.

Szellőzők
Ne zárjuk el egyik szellőzőt sem. A jó szellőzés fenntartásához 
kövessük a következő útmutatást:
 ˎ A rendszert legalább 10 cm távolságra helyezzük el 
a falfelülettől.

 ˎ Ne helyezzük olyan szőnyegre, amiből hosszú szálak  
lógnak ki.

 ˎ Ne helyezzük keskeny, szűk helyiségbe.
 ˎ Ne fedjük le ruhával.
 ˎ Ne hagyjuk, hogy por gyűljön fel a szellőzőkön.

Az AC-tápkábel használata

 ˎ A biztonságos működés érdekében rendszeresen 
ellenőrizzük az AC-tápkábelt. Ha sérült, hagyjuk abba 
használatát és lépjünk kapcsolatba a PlayStation® 
ügyfélszolgálattal, amelynek telefonszáma minden 
PlayStation®, PlayStation®2 és PlayStation®3 szoftver 
útmutatójában megtalálható.
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 ˎ Ne használjunk a mellékelt AC-tápkábelen kívül más kábelt. 
Ne változtassuk meg a kábelt.

 ˎ Ne érintsük meg nedves kézzel a AC-tápkábel 
csatlakozódugaszát.

 ˎ Védjük az AC-tápkábelt rálépéstől vagy összenyomástól, 
főként a csatlakozódugasznál, a bővítési dugaszhelynél 
és a rendszerből való kimenet helyén.

 ˎ Ne helyezzünk nehéz tárgyakat a kábelre.
 ˎ Ne helyezzük az AC-tápkábelt hőt sugárzó berendezés 
közelébe, és ne tegyük ki a kábelt hőhatásnak.

 ˎ Ne engedjük, hogy por vagy idegen anyagok halmozódjanak 
fel az AC IN csatlakozó körül. Az AC-tápkábel csatlakoztatása 
előtt ellenőrizzük, hogy nincs-e por vagy idegen anyag 
felhalmozódás a tápcsatlakozón, a kábel csatlakoztatható 
végén, az elektromos kimenetnél vagy az AC IN csatlakozón 
a rendszer hátulsó oldalán. Ha a tápcsatlakozó piszkos lesz, 
csatlakoztatás előtt töröljük át egy száraz ruhadarabbal.

 ˎ Húzzuk ki az AC-tápkábelt az elektromos kimenetből tisztítás, 
vagy a rendszer mozgatása előtt, vagy ha huzamosabb ideig 
nem használjuk azt. Kihúzáskor fogjuk meg a tápkábelt a 
tápcsatlakozónál, és egyenes mozdulattal húzzuk ki az 
elektromos kimenetből. Soha ne húzzuk a kábelnél fogva, 
és ne oldalirányba próbáljuk meg kihúzni.

 ˎ Ne csatlakoztassuk az AC-tápkábelt feszültség-átalakítóhoz. 
Az AC-tápkábel feszültség-átalakítóhoz való csatlakoztatása 
tengeren túli utazás vagy autós használat alatt hő 
halmozódhat fel a rendszerben, ami égési sérüléseket vagy 
hibás működést okozhat.

Soha ne szedjük szét a rendszert, vagy változtassuk 
meg azt, vagy tartozékait
A PS3™ rendszert és tartozékait a használati útmutatóban leírt 
módon használjuk. A rendszer vagy az áramkörök bárminemű 
vizsgálata vagy módosítása tilos. A rendszer szétszerelése 
érvényteleníti a jótállást. Nincsenek a felhasználó által 
használható összetevők a PS3™ rendszerben (a merevlemezt el 
szabad távolítani, de nem szabad szétszedni vagy módosítani). 
Továbbá lézersugárzás, vagy áramütés érhet minket.

Hálózat

 ˎ Szélessávú internetkapcsolat szükséges a rendszer 
hálózatra kapcsolódásához.

 ˎ A felhasználó felelős az internetszolgáltatás díjaiért. További 
információért nézzük meg a szolgáltatás szerződését, vagy 
keressük fel internetszolgáltatónkat.

 ˎ Az Ethernet-kábelt csak kompatibilis 10BASE-T, 100BASE-
TX vagy 1000BASE-T hálózathoz használjuk. Ne használjunk 
helyi telefonkábelt, vagy a fentiektől eltérő kábeleket. 
A helytelen kábel használata a LAN-csatlakozónál a 
szükségesnél több elektromos áram átfolyását 
eredményezheti, ami hőtermeléssel járhat és tüzet,  
vagy hibás működést eredményezhet.

Vezeték nélküli hálózati funkció

 ˎ A vezeték nélküli hálózati funkció 2.4 GHz rádióhullám 
tartományt használ, amit számos egyéb eszköz is. Jelen 
termék úgy készült, hogy minimalizálja más termékek 
hatásait, amik ugyanezt a frekvenciát használják. Ennek 
ellenére más termékek interferenciája néha lelassíthatja 
a csatlakozás sebességét, csökkentheti a jelzési tartományt, 
vagy váratlanul megszakíthatja a kapcsolatot.
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 ˎ Ha a PS3™ rendszer keresési funkcióját használjuk egy 
WLAN hozzáférési pont kiválasztásához, esetlegesen olyan 
hozzáférési pont kerülhet kijelzésre, amit nem nyilvános 
használatra szántak. Csak olyan hozzáférési ponthoz 
csatlakozzunk, melyhez engedélyünk van, vagy amely egy 
nyilvános WLAN-on vagy hotspoton (csatlakozási ponton) 
keresztül érhető el.

Nedvességlecsapódás
Ha a rendszert vagy a lemezt hideg környezetből melegre 
visszük, akkor a rendszer belsejében a nedvesség lecsapódhat 
a lencsére, vagy a lemezre. Ha ez történik, a rendszer 
esetlegesen nem működhet megfelelően. Ebben az esetben 
távolítsuk el a lemezt, kapcsoljuk ki és húzzuk ki a rendszert. Ne 
helyezzük vissza a lemezt, mielőtt a nedvesség elpárolog (ez 
néhány órát is igénybe vehet). Ha a rendszer még mindig nem 
működik rendesen, lépjünk kapcsolatba a PlayStation® 
ügyfélszolgálattal, amelynek telefonszáma minden PlayStation®3 
formátumú szoftver útmutatójában megtalálható.

A lencse és a környező terület védelme
Ne érintse meg a lencsét a rendszer lemezfedelének 
belsejében, illetve a lencse környezetében lévő alkatrészeket. 
A lencse szennyeződések elleni védelme érdekében a 
lemezfedelet csak lemezek behelyezésekor és kivételekor nyissa 
ki. Ha a lencse szennyezett, vagy ha hozzáért a lencse 
környékén lévő alkatrészek egyikéhez, rendszerhiba léphet fel.

Tisztítás
Biztonsági okokból a rendszer és kiegészítői tisztítása előtt 
húzzuk ki az AC-tápkábelt az elektromos kimenetből.

Külső felületek (a rendszer műanyag fedele és vezeték  
nélküli vezérlő)
A termék külső felszínének megóvása érdekében kövessük 
a következő utasításokat:
 ˎ Puha, száraz ruhával töröljük át.
 ˎ Ne használjunk rovarirtót vagy egyéb illékony anyagot.
 ˎ Ne tegyünk huzamosabb időre gumi, PVC vagy műanyag 
tárgyakat a termék külső felületére.

 ˎ Ne használjunk oldószereket vagy más vegyszereket. 
Ne töröljük át kémiai anyaggal kezelt tisztító ruhával.

Szellőzők
Ha por gyülemlik fel a rendszer szellőzőin, távolítsuk el a 
szennyeződést egy alacsony működési fokozatra kapcsolt 
porszívóval.

Csatlakozók
Ne használjuk, ha a rendszer csatlakozói vagy az AC-tápkábel 
nem tiszták. Ha piszkosan használjuk, az áram folyása 
akadályba ütközhet. Távolítsuk el a szennyeződést egy 
száraz ruhával.

Lemezek

Megjegyzés a kompatibilitásról
Egyes adathordozókra területi korlátozások vonatkozhatnak, 
ezért esetlegesen nem működhetnek rendszerünkkel. További 
információt a média csomagolásán találunk.
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Ha ezen jelek valamelyikét látjuk bármely elektromos 
termékünkön, akkumulátorunkon vagy ezek csomagolásán, az 
azt jelenti, hogy az adott elektromos eszközt vagy akkumulátort 
nem szabad háztartási hulladékként kezelni Európában és 
Törökországban. A megfelelő hulladékkezelés érdekében a 
készüléktől és akkumulátortól a helyi jogszabályoknak vagy az 
elektromos eszközök és akkumulátorok hulladékkezeléséről 
szóló követelményeknek megfelelően szabaduljunk meg.  
Ha így teszünk, elősegítjük a természeti kincsek megóvását és 
az elektronikus eszközökre vonatkozó környezetvédelmi 
tevékenységek színvonalának javulását. 
Ez a jelzés az elemeken más, kémiai tartalomra vonatkozó 
jelzésekkel együtt lehet feltüntetve. A higany vagy az ólom 
vegyjele (Hg és Pb) akkor látható, ha az elem 0,0005%-nál több 
higanyt, illetve 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Ez a termék tartalmaz egy akkumulátort, amely biztonsági, 
teljesítmény- és adatintegritási okokból fixen rögzített. Az 
akkumulátort nem szükséges kicserélni a termék élettartama 
alatt, és csak képzett szervizszakember szerelheti ki. Az 
akkumulátor megfelelő ártalmatlanítása érdekében a terméket 
elektronikus hulladékként kell kezelni.

Kezelés
A lemez felszínén található ujjlenyomatok, por, kosz és 
karcolások csökkenthetik a képek és hangok minőségét. 
Ügyeljen az alábbiakra.
 ˎ Használat közben ne érintsük meg a lemez felületét.
 ˎ Ne ragasszunk papírt vagy szalagot a lemezek felszínére, 
és ne írjunk rájuk.

Tárolás
 ˎ Ne tegyük ki a lemezeket magas hőmérsékletnek, 
magas páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.

 ˎ Ha huzamosabb ideig nem használjuk a lemezeket, tároljuk 
őket a tartójukban. Ha egymásra rakva tároljuk a tartójuk 
nélküli lemezeket, vagy ferdén tároljuk őket, könnyen 
eltörhetnek.

A tisztítás módja
 ˎ Puha, száraz ruhával töröljük át a 
lemezeket középről kifelé haladva.

 ˎ Ne használjunk oldatokat, tisztítószereket, 
antisztatikus szereket, vagy más vegyi 
anyagokat, mert ezek rongálhatják  
a lemezeket.
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A vezeték nélküli vezérlő használata

Ha kihúzza az USB-kábelt, a vezérlőt vezeték nélkül 
használhatja. A vezeték nélküli használathoz a vezérlő 
akkumulátorának töltve kell lennie. Az akkumulátor töltöttségi 
szintjét a képernyőn jelenítheti meg úgy, hogy legalább egy 
másodpercre lenyomja a PS gombot.

 Figyelem
Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumionos elemeket. 
Ha a belső akkumulátorfolyadék szivárog, azonnal hagyja 
abba a termék használatát, és forduljon az 
ügyfélszolgálathoz segítségért. Ha a folyadék a ruhájára, 
a bőrére vagy a szemébe kerül, azonnal mossa le az érintett 
területet tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz. Az 
akkumulátorfolyadék akár vakságot is okozhat.

A vezérlő párosítása a PS3™ rendszerrel
A vezérlőt az első használat előtt párosítani kell a PS3™ 
rendszerrel. Az eszközök párosításához kapcsolja össze a 
vezérlőt és a rendszert USB-kábellel, majd nyomja meg a 
PS gombot.
Kettő vagy több vezérlő használatakor minden vezérlőt külön 
kell párosítani a PS3™ rendszerrel.

Tipp
Egyszerre legfeljebb hét vezérlő csatlakoztatható.

Az akkumulátor feltöltése
A vezérlő akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa a 
vezérlőt a bekapcsolt rendszerhez USB-kábelen keresztül.

Tipp
A töltést olyan környezetben végezze, ahol a hőmérséklet 10 °C és 
30 °C között van. Más környezetben a töltés hatékonysága csökkenhet.

A vezeték nélküli vezérlő akkumulátorának élettartama
Az akkumulátornak korlátozott az élettartama. Az akkumulátor 
időtartama folyamatosan csökken az ismétlődő használattól és 
elöregedésétől.

Tipp
Az akkumulátor élettartama változhat tárolási módtól, felhasználási 
módtól, környezeti, és egyéb tényezőktől függően is.

Tárolás
Ha a vezeték nélküli vezérlőt huzamosabb ideig nem használjuk, 
tanácsos évente legalább egyszer teljesen feltölteni, hogy 
megőrizzük az akkumulátor működőképességét.



12

a rendszer szülői felügyeleti szintje [7] értékre van állítva, akkor az [1] 
és [7] között besorolt tartalmak lejátszhatók a rendszeren.
További részletekért lásd: http://www.ps-playsafeonline.com.

Egyéb biztonsági beállítások
A játékoktól eltérő tartalmakra is megadhatunk szülői felügyeleti 
korlátozásokat a  (Security Settings – Biztonsági beállítások) 
alatt, az alább leírtak szerint.

BD - Parental Control  
(BD - Szülői felügyelet)

Ha szülői felügyeleti beállításokkal 
rendelkező BD-t játszik le, a lejátszás 
arra az életkorra van korlátozva, 
amelyre beállította. Minél 
alacsonyabbra állította, annál 
szigorúbb a korlátozás.

DVD - parental control  
(DVD - Szülői felügyelet)

Ha szülői felügyeleti beállításokkal 
rendelkező DVD-t játszunk le, a 
lejátszás arra szintre van korlátolva, 
amelyre beállította. Válasszunk az 
[Off] (Ki) lehetőség vagy a nyolc szint 
közül. Minél alacsonyabb a szám, 
annál szigorúbb a korlátozás.

Internet Browser Start 
Control (Internetböngésző 
indításának felügyelete)

Az Internet Browser (Internetböngésző) 
indítása jelszóval korlátozható.

Tipp
A használatban lévő rendszerszoftver verziójától függően a biztonsági 
beállítások menüpontjának opciói eltérőek lehetenek. A legfrissebb 
információkért tekintsük meg az online felhasználói tájékoztatót  
(eu.playstation.com/ps3/support/manuals/).

Szülői felügyelet

A PS3™ rendszer szülői felügyeleti funkcióval is el van látva.  
Ezt a szolgáltatást jelszó beállítására és a szülői felügyeleti szint 
által behatárolt tartalmak (játékok, videók és egyéb tartalmak) 
lejátszásának korlátozására használhatjuk. A szülői felügyeleti 
szint beállításával megakadályozhatjuk a korlátozott tartalmak 
gyermekek általi lejátszását.

A biztonsági beállítások megváltoztatása
A játékokra, Blu-ray lemezekre vagy más tartalmakra vonatkozó 
szülői felügyeleti szintet a  (Settings – Beállítások)   
(Security Settings – Biztonsági beállítások) alatt állíthatjuk be.
A szülői felügyeleti szint beállításainak megváltoztatásához 
jelszó szükséges. Jelszót a  (Security Settings – Biztonsági 
beállítások)  [Change Password] (Jelszó megváltoztatása) 
alatt állíthatunk be. Az alapértelmezett jelszó „0000”.

Szülői felügyeleti szintek játékokra
A szülői felügyeleti szintet játékokra a  (Security Settings – 
Biztonsági Beállítások)  [Parental Control] (Szülői felügyelet) 
alatt állíthatja be. Válasszunk az [Off] (Ki) lehetőség vagy a 11 
szint közül. 

Off 
(ki)

Minden tartalmat lejátszik a szülői felügyeleti szinttől 
függetlenül.

11-1
Állítsuk be a számon alapuló szülői felügyeleti szintet. 
Jegyezzük meg: minél alacsonyabb a szám, annál 
szigorúbb a korlátozás.

A PS3™ rendszer és a tartalom szülői felügyeleti szintjeinek 
kombinációja meghatározzák, hogy lejátszható-e a tartalom. Példa: Ha 
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Termékjellemzők

A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak. 
A használatban lévő szoftververziótól függően előfordulhat, hogy 
a rendszer az itt leírtaktól eltérően működik.

PlayStation®3 rendszer
CPU Cell Broadband Engine™

GPU RSX™

Hangkimenet
LPCM 7.1ch, Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, 
DTS®, DTS-HD®, AAC

Memória 256 MB rendszermemória 
256 MB grafikus memória

Merevlemez 2.5” Serial 
ATA 500 GB*1

Bemenetek/ kimenetek*2 Hi-Speed USB (USB 2.0) × 2

Hálózatkezelés

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 
1000BASE-T) × 1

IEEE 802.11b/g

Bluetooth® 2.0 (EDR)

Vezérlő Vezeték nélküli vezérlő (Bluetooth®)

AV-kimenet

Felbontás 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i

Csatlakozó

HDMI™ OUT aljzat *3*4 × 1

AV MULTI OUT aljzat × 1

DIGITAL OUT (OPTICAL) aljzat × 1

BD/DVD/ 
CD-meghajtó 
(csak 
olvasható)

Max. 
olvasási 
sebesség

BD × 2 (BD-ROM)
DVD × 8 (DVD-ROM)
CD × 24 (CD-ROM)

Lézer

Típus: félvezetős, folytonos 
BD  hullámhossz: 395 – 415 nm  

Max. teljesítmény. 1 mW 
DVD  hullámhossz: 640 – 675 nm  

Max. teljesítmény: 1 mW
CD  hullámhossz: 765 – 805 nm  

Max. teljesítmény: 1 mW

Áram AC 220 – 240 V, 50 / 60 Hz

Maximális névleges 
teljesítmény 190 W

Külső méretek (kivéve a 
működés közben 
kiemelkedő részeket)

Kb. 290 × 60 × 230 mm
(szélesség × magasság × mélység)

Tömeg Kb. 2,1 kg

Működési hőmérséklet 5°C – 35°C 

*1  A merevlemez kapacitását tízes számrendszer szerint számoljuk  
(1 GB = 1 000 000 000 bájt). A PS3™ rendszerszoftvere a 
kapacitást bináris matematika szerint számítja (1 GB = 1 073 741 
824 bájt), így a kapacitás és a szabad hely számértéke 
alacsonyabb lesz. A megjelenített értékek közötti különbség nem 
jelent különbséget a bájtok tényleges száma között.

*2  Az összes adathordozó-típus használhatósága nem garantált.
*3  A rendszer támogatja a „3D”, „Deep Colour”, „x.v.Colour (xvYCC)” 

és „HD lossless audio format” használatát.
*4  Használjon a Sony által gyártott, illetve HDMI logóval ellátott 

HDMI-kábelt (külön kapható).
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Lejátszható lemezek

Blu-ray Disc™ (BD)

PlayStation®3 formátumú BD-ROM

BD-ROM

BD-R

BD-RE*1

DVD

DVD-ROM

DVD+R/RW

DVD-R/RW

AVCHD

DSD Disc

CD

PlayStation® formátumú CD-ROM*2*3

CD-DA (audio CD)*4

CD-R/RW

*1  BD-RE 1.0-s verziójú lemezek lejátszása nem támogatott.
*2  PlayStation®2 formátumú szoftverek nem működnek ezen 

a rendszeren. 
*3  A termék korlátozott mértékben visszafelé kompatibilis a 

PlayStation® formátumú szoftverekkel. Sok PlayStation® formátumú 
szoftver működik, de a teljes kompatibilitás nem garantált.

*4  Super Audio CD-k lejátszása nem támogatott.

DUALSHOCK®3 vezeték nélküli vezérlő
Névleges bemeneti teljesítmény DC 5 V, 500 mA

Akkumulátor 
adatai

Akkumulátortípus Beépített, újratölthető 
lítium-ion akkumulátor

Feszültség DC 3.7 V

Akkumulátorkapacitás 610 mAh

Tömeg Körülbelül 180 g
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Régiókódok
Lemeztől függően a lemezekhez van rendelve a régiókód, ami 
a szállítás földrajzi elhelyezkedéstől függ. Ez a rendszer a 
következő régiókódokkal ellátott lemezeket tudja lejátszani.

Lemez Régiókód

Blu-ray Disc (BD)

DVD 2
 

ALL

PlayStation®3 formátumú 
BD-ROM  

PlayStation® formátumú 
CD-ROM

DVD és PlayStation®3 formátumú szoftver
 ˎ DVD, vagy PlayStation®3 formátumú szoftver tartalmának 
SD felbontású kimentésekor csak a PAL szabványnak 
megfelelő lemezeket tudjuk biztosan lejátszani. Más 
szabványoknak megfelelő lemezeket (mint például az NTSC) 
esetlegesen nem tudunk lejátszani a rendszeren (kivéve, ha 
egy NTSC-kompatibilis TV-t használunk).

 ˎ PlayStation®3 formátumú szoftver HD felbontású 
lejátszásához egy 59,94 Hz frekvenciájú TV szükséges.

DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW lemezek
A nem véglegesített lemezek nem játszhatók le.

Megjegyzések
 ˎ  Csak kör alakú lemezt használjunk a rendszerhez. Ne  
használjunk rendellenes formájú lemezeket (például szív, 
vagy csillag alakú lemezeket). A rendellenes formájú 
lemezek használata hibás működést eredményezhet.

 ˎ Ne használjunk, sérült, újra formázott, vagy javított 
lemezeket. Az ilyen formájú lemezek használata hibás 
működést eredményezhet.

 ˎ 8 cm-es lemez használatakor a lemezt adapter nélkül 
helyezzük a rendszerbe.

 ˎ A rendszer audio-CD lejátszó funkciója a standard Compact 
Disc (CD) lemezhez készült. Mostanában néhány kiadó 
belekezdett a szerzőijog-védelemmel ellátott lemezek 
gyártásába. Ezen lemezek néhánya nem felel meg standard 
CD lemeznek, ezért a rendszer esetlegesen nem játssza le 
azokat.

 ˎ A Dual-Disc egy kétoldalú lemez, ami egy DVD és egy 
audióoldalból áll. Jegyezzük meg, hogy ezt az audióoldalt 
nem bizos, hogy le tudjuk játszani, mert ez a típusú lemez 
nem felel meg az audio-CD specifikációnak. 

 ˎ Ha olyan eszközt használunk, ami nem kompatibilis a HDMI 
kábellel a rendszerhez csatlakoztatott HDCP (High-
bandwidth Digital Content Protection) standard 
technológiával, videó vagy audió nem játszható le 
a rendszeren.

 ˎ Amikor a rendszer AV MULTI OUT (többkimenetű) aljzatát 
használja a TV-hez való csatlakozáshoz, elképzelhető, hogy 
a másolásvédett videofájlok korlátozott felbontásban vagy 
egyáltalán nem jelennek meg.

 ˎ Ha olyan lemezt játszunk le, ami másolat, rendellenes 
hangokat hallhatunk, vagy lehet, hogy a tartalmát nem 
tudjuk lejátszani.
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Szerzői jog és védjegyek

A „ ”, a „PlayStation”, a „“ ”, a „DUALSHOCK” és a  
„ ” a Sony Computer Entertainment Inc. bejegyzett 
védjegyei.

A „SONY” és a „ ” a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.  
A „x.v.Colour” ugyanezen vállalat védjegye.

   “AVCHD” and “AVCHD” logo  
are trademarks of Panasonic 
Corporation and Sony 
Corporation.

Contains Adobe® Flash® Player software under license from 
Adobe System Incorporated. Copyright © 1995-2007 Adobe 
Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Flash and 
Flash Player are either registered trademarks or trademarks 
of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or 
other countries.

© 2006 All Media Guide, LLC 
Content and technology provided by  
All Media Guide®.

 ˎ A szerzői joggal védett BD lemezek lejátszásához néhány 
esetben meg kell újítani az AACS-hez (Advanced Access 
Content System – fejlett tartalom-hozzáférési rendszer) 
tartozó titkosítási kulcsot. A titkosítási kulcs megújításához 
frissíteni kell a rendszert.

 ˎ A Blu-ray™ által használt szerzői jog védelmi technológia 
(AACS) miatt HDMI-kábelen keresztül kell csatlakoztatni a 
rendszert ahhoz, hogy a BD videó szoftver (BD-ROM) és a 
másolásvédett videotartalommal felvett BD lemezek 
megjeleníthetőek legyenek. 

 ˎ Néhány lemezt nem tudunk lejátszani a rajta található 
karcolások, por, a felvétel minősége vagy a felvevő eszköz 
tulajdonságai miatt.

 ˎ Ritkán előfordulhat, hogy CD-k, DVD-k, BD lemezek és 
egyéb adathordozók nem működnek rendesen, ha a PS3™ 
rendszeren játsszuk le őket.  
Ez elsősorban a gyártási folyamatkor történő eltérések, 
vagy a szoftverkódolás miatt van.
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  “Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are 
trademarks of the Blu-ray Disc 
Association.

Copyright © 2004-2006 Cambridge Silicon Radio Ltd.

  The Bluetooth® word mark and logos are 
owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any 
use of such marks by Sony Computer 
Entertainment Inc. is under license. Other 
trademarks and trade names are those of 
their respective owners.

  DivX®, DivX Certified® and associated 
logos are trademarks of Rovi Corporation 
or its subsidiaries and are used under 
license.

  DLNA and DLNA CERTIFIED are 
trademarks and/or service marks of 
Digital Living Network Alliance.

For DTS patents, see 
http://patents.dts.com. 
Manufactured under 
license from DTS 
Licensing Limited. DTS, 

DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are 
registered trademarks, and DTS-HD Master Audio is a 
trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and 
the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

U.S. and foreign patents licensed from Dolby Laboratories.

  The DVD logo is a trademark.

All of the Japanese fonts and some parts of the Latin fonts in 
this machine use characters provided by Fontworks Japan, Inc.

   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.

   ATOK is a registered trademark of JUSTSYSTEM 
CORP. in Japan and other countries.
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MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licenced 
from Fraunhofer IIS and Thomson.

Mp3Surround audio coding technology and patents licensed 
from Fraunhofer IIS, Thomson, and Agere.

   eZiText® and Zi® are registered 
trademarks of Zi Corporation.

A további licenchasználókkal és védjegyekkel kapcsolatban a 
http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html címen talál bővebb 
tájékoztatást.
Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosa védjegye.

Anti-Grain Geometry - Version 2.0 
Copyright © 2002-2004 Maxim Shemanarev (McSeem) 
Permission to copy, use, modify, sell and distribute this software 
is granted provided this copyright notice appears in all copies. 
This software is provided “as is” without express or implied 
warranty, and with no claim as to its suitability for any purpose.

    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.

This product adopts S3TC texture compression technology 
under licence from S3 Graphics, Co., Ltd.

   Java is a registered trademark of Oracle 
and/or its affiliates.

@(#)fdlibm.h 1.5 95/01/18

Copyright © 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved

Developed at SunSoft, a Sun Microsystems, Inc. business. 
Permission to use, copy, modify, and distribute this software is 
freely granted, provided that this notice is preserved.
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Online felhasználói útmutató
eu.playstation.com/ps3/support/manuals/   
Ez az útmutató részletes információkat tartalmaz a PS3™ rendszer 
használatáról. 

Rendszerszoftver-frissítések  eu.playstation.com/ps3   
Ez a webhely a rendszerszoftver frissítéseivel kapcsolatos 
legfrissebb információkat tartalmazza.

Támogatás  eu.playstation.com/ps3/support/   
A PlayStation® hivatalos terméktámogatási oldalán megtalálhatók 
a termékkel kapcsolatos legfrissebb kérdések és válaszok.

© 2015 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.


