
Kapcsolódás a hálózathoz

Első lépések

Támogató dokumentáció

Euro-A
V-aljzat

az USB-
aljzathoz

USB-kábel

A PSNSM azonnali hozzáférést tesz lehetővé különféle szolgáltatásokhoz, például online 
játékokhoz, letölthető tartalmakhoz – játékok, filmek és egyéb tartalmak a 
     (PlayStation®Store) kínálatából –, valamint csevegési szolgáltatásokhoz a      (Friends) 
(Barátok) lehetőség alatt. PSNSM használatához Sony Entertainment Network fiók szükséges. 
Fiók létrehozásához válassza a       (Sign Up) (Regisztráció) lehetőséget a (PSNSM) alatt, 
majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 
A PSNSM és a PlayStation®Store bizonyos országokban és nyelveken nem érhetők el, a 
részleteket lásd: eu.playstation.com/legal. Szélessávú internetkapcsolat szükséges. A 
szélessávú internethozzáférési díjak a felhasználót terhelik. A használat 7 éves kortól 
engedélyezett, és a 18 év alattiak számára szülői hozzájárulás szükséges. Bizonyos 
tartalmak és/vagy szolgáltatások esetén további díjakkal is számolni kell. A regisztráció 
webböngészőn keresztül is elvégezhető az eu.playstation.com címen.

Válassza a      (Settings) (Beállítások)           (Network Settings) (Hálózati beállítások) 
    [Internet Connection Settings] (Internetkapcsolat beállításai) lehetőséget.

Válassza az [Easy] (Egyszerű)     [Wireless] (Vezeték nélküli)     [Scan] (Keresés) lehetőséget.

Válassza ki a használni kívánt hozzáférési pontot.

Ellenőrizze az SSID megfelelőségét, 
és nyomja meg a jobbra gombot.

Válassza ki a titkosítási kulcs típusát.

Írja be a titkosítási kulcsot.
Nyomja meg a     gombot a billentyűzet megjelenítéséhez. 
Írja be a titkosítási kulcsot, majd válassza az [Enter] 
(jóváhagyás) billentyűt.

Ellenőrizze, hogy helyesek-e a beállítások, 
majd mentse el azokat.

Ethernet-kábelInternetvonalhoz Internetvonalhoz

Csatlakoztasson egy Ethernet-kábelt (külön kapható) a PS3™ rendszerhez.
Válassza a       (Settings) (Beállítások)          (Network Settings) (Hálózati beállítások) 
    [Internet Connection Settings] (Internetkapcsolat beállításai) lehetőséget.
Válassza az [Easy] (Egyszerű) lehetőséget.
Ellenőrizze, hogy helyesek-e a beállítások, majd mentse el azokat.

A PSNSM használata

Vezeték nélküli útválasztó 
(hozzáférési pont)

Útválasztó

Elülső rész

Helyezze be a lemezt a címkés oldalával felfelé.

Kategória

E
lem

XMB™ (XrossMediaBar) menü

a TV videobemeneti aljzatához AV-kábel AC-tápkábel

AC IN 
aljzat

AV MULTI OUT aljzat

USB-aljzat

a konnektorhoz

Egyenletes zöld fény: Rendszer bekapcsolva
Villogó zöld fény: A rendszer kikapcsolása folyamatban
Egyenletes piros fény: Rendszer kikapcsolva 
(készenléti mód)

Csatlakoztatás és beállítás Lemeztartalom lejátszása

* Az L3 és R3 gombok csak a 
botkormányok lenyomásakor 
működnek.

Csatlakoztassa a PS3™ rendszert egy TV-hez.
A nagyfelbontású kimenethez a TV-t és a PS3™ rendszert HDMI™ kábellel kapcsolja össze (külön kapható).

Kapcsolja be a TV-t, majd válassza ki a megfelelő bemenetet.

Nyomja meg a tápellátás gombot a PS3™  rendszer bekapcsolásához.
Ha nem jelenik meg a kép, kapcsolja ki a PS3™ rendszert, majd kapcsolja be újra a tápellátás 
gomb legalább öt másodperces benyomásával (amíg a rendszer másodszorra nem sípol).

Nyomja meg a PS gombot a vezeték nélküli vezérlőn.

A kezdeti beállításhoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak. A jelen útmutatóban található információk előzetes értesítés 
nélkül megváltozhatnak.
A „    ”, a „PlayStation”, a „           ”, a „DUALSHOCK”, a „     ”, a „                 ” és a „   ” a Sony Computer 
Entertainment Inc. bejegyzett védjegyei. A „           ” ugyanezen vállalat védjegye.
Az „XMB" és az „xross media bar" a Sony Corporation és a Sony Computer Entertainment Inc. védjegyei.
A „SONY” és a „    ” a Sony Corporation bejegyzett védjegyei. A „Sony Entertainment Network” ugyanezen vállalat védjegye.
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. Minden jog fenntartva.

Váltás a kis- és 
nagybetűk között

Törlés A beírt szöveg 
bevitele és a 
billentyűzet bezárása

Biztonsági és támogatási kézikönyv
Ez a dokumentum a PS3™ rendszer biztonságos használatára vonatkozó információkat tartalmaz. Valamint a 
szolgáltatás utáni támogatásról nyújt információkat. A PS3™ rendszer használata előtt feltétlenül olvassa el. Ez a 
dokumentum szülői felügyelettel kapcsolatos információkat tartalmaz.

Online felhasználói útmutató  eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
Ez az útmutató részletes információkat tartalmaz a PS3™ rendszer használatáról. 
Lásd még a     (Network) (Hálózat)        (Online Instruction Manuals) (Online kezelési kézikönyvek) lehetőség alatt.

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

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

Hátsó rész

Lemezfedél

Tápellátás gomb/tápellátás-jelző

(nyitás) gombUSB-aljzatok LAN-aljzat

HDMI OUT aljzat

AC IN aljzat

AV MULTI OUT aljzat

DIGITAL OUT (OPTICAL) optikai aljzat

DUALSHOCK®3 vezeték nélküli vezérlő

Bal kar/ L3 gomb*

SELECT (kiválasztás) gomb

L1 gomb L2 gomb

Iránygombok

USB-aljzat

START (indítás) gomb

R1 gomb R2 gomb

Jobb kar/ R3 gomb*

Portjelzők

PS gomb: Megjeleníti az XMB™ menüt
Be- és kikapcsolja a rendszert
Kilép a játékból

Kapcsolódás vezetékes hálózattal Vezeték nélküli kapcsolódás

gomb: Megszakít egy műveletet

gomb: Megerősíti egy elem 
kiválasztását

gomb: Megjeleníti az opciók 
menüt/kezelőpanelt

Nyissa fel a lemezfedelet, és helyezze be a lemezt. 
A lemezfedél felnyitásához nyomja meg a      (nyitás) gombot vagy kézzel csúsztassa a lemezfedelet balra. 
Nyomja a lemezt a helyére, amíg kattanást nem hall.

A lemezfedelet csúsztassa zárt pozícióba.
A lemezfedél bezárásakor a lemez lejátszása automatikusan elindul. Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, 
válassza ki a lemez ikonját az XMB™ menüből, majd nyomja meg a     gombot.

・A játékból való kilépéshez nyomja meg a PS gombot a vezérlőn, majd válassza a     (Quit Game) (Kilépés a játékból) 
parancsot. Más típusú lemezek lejátszásának befejezéséhez nyomja meg a     gombot a vezérlőn.

・A PlayStation®3 formátumú szoftverhez mentett adatok a rendszertárolóra lettek elmentve. Az adatok megjelenítéséhez 
válassza a        (Game) (Játék)           (Saved Data Utility(PS3™)) (Mentett adatok) lehetőséget.

Hálózati hozzáférési eszköz, 
például DSL-modem

Hálózati hozzáférési eszköz, 
például DSL-modem

Rövid útmutató
CECH-4304A/CECH-4304C sorozat 7025111

Üdvözöljük a PlayStation világában


