
Koble til nettverket 

Komme i gang

Støttedokumentasjon

E
uro-A

V
-kontakt

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velg      (Innstillinger)         (Nettverksinnstilling)     [Innstilling for Internettforbindelse].

Velg [Enkel]     [Trådløs]     [Scanne].

Velg tilgangspunktet du vil bruke.

Kontroller at SSID-en er riktig, og trykk 
på den høyre knappen.

Velg typen krypteringsnøkkel.

Skriv inn krypteringsnøkkelen.
Trykk på @-knappen for å vise tastaturet. 
Skriv inn krypteringsnøkkelen, og velg deretter [Bekreft].

Kontroller at innstillingene er riktige, 
og lagre deretter innstillingene.

Ethernet-kabelTil Internett-linjen Til Internett-linjen

Koble til en Ethernet-kabel (selges separat) til PS3™-systemet.

Velg      (Innstillinger)-          (Nettverksinnstilling)-    [Innstilling for Internettforbindelse].

Velg [Enkel].

Kontroller at innstillingene er riktige, og lagre deretter innstillingene.

Bruke PSNSM

Trådløs ruter 
(tilgangspunkt)

Ruter

Forsiden av systemet

Sett inn disken med etiketten opp.

Kategori

E
lem

ent

XMB™-menyen (XrossMediaBar)

til TV video in-kontakt AV-kabel Strømledning

AC IN 
(vekselstrøm)-
kontakt

AV MULTI OUT-kontakt

USB-kontakt

til uttaket

Sammenhengende grønt: System på
Blinkende grønt: Systemet slås av
Sammenhengende rødt: Systemet er av (i standby-modus)

Tilkobling og oppsett Spille av innholdet på disken

* L3- og R3-knappen aktiveres ved 
å trykke inn spakene.

Koble PS3™-systemet til et TV-apparat. 
For HD-visning kobler du TV-apparatet og PS3™-systemet ved å bruke en HDMI™-kabel (selges separat).

Slå på TV-apparatet, og velg deretter den aktuelle inngangen.

Trykk på power-knappen for å slå på PS3™-systemet.
Hvis video ikke vises, slår du av PS3™-systemet, og deretter slår du det på igjen ved å trykke på power-knappen 
i minst fem sekunder (til systemet piper for andre gang).

Trykk på PS-knappen på den trådløse håndkontrollen.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre det første oppsettet.

PSNSM gir deg øyeblikkelig tilgang til mange forskjellige tjenester, inkludert spilling på nettet, 
nedlastbare spill, filmer og innhold fra      ( PlayStation®Store) og chat under @ (Venner). 
For å kunne bruke PSNSM må du ha en Sony Entertainment Network-konto. Du oppretter en 
konto ved å velge @ (Opprett en konto) under @  (PSNSM) og følge instruksjonene på skjermen.
PSNSM og PlayStation®Store er ikke tilgjengelig i alle land og på alle språk, se 
eu.playstation.com/legal for å få mer informasjon. En bredbåndstilkobling til Internett 
kreves. Brukeren er ansvarlig for avgifter for bredbånd. Brukere må være 7 år eller eldre, 
og brukere under 18 må ha samtykke fra foresatte. Gebyr gjelder for noe innhold og/eller 
enkelte tjenester. Registrering er også mulig via nettleser på eu.playstation.com.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Informasjonen i denne håndboken kan bli endret uten forvarsel.
"    ", "PlayStation", "           ", "DUALSHOCK", "     ", "                  " og "    " er registrerte varemerker som tilhører Sony 
Computer Entertainment Inc. "           " er et varmemerke for samme selskap.
"XMB" og "xross media bar" er varemerker som tilhører Sony Corporation og Sony Computer Entertainment Inc.
"SONY" og "    " er registrerte varemerker som tilhører Sony Corporation. Sony Entertainment Network er et varemerke for 
samme selskap.
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. Med enerett.

Bytter mellom 
store og små 

bokstaver 

Slett Skriv inn tegn og 
avslutt tastaturet

Sikkerhet og støtte
Dette dokumentet inneholder informasjon om hvordan du trygt kan bruke PS3™-systemet. Les det før du begynner 
å bruke PS3™-systemet. 
Dette dokumentet inneholder informasjon om foreldrekontroll.

Brukerhåndbok på nettet  eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
Denne veiledningen inneholder detaljerte opplysninger om bruk av PS3™-systemet. 
Du kan også se @ (Nettverk)        (Online bruksanvisning).

Programvareoppdateringer  eu.playstation.com/ps3
Dette nettstedet inneholder de nyeste opplysningene om programvareoppdateringer.

Kundestøtte  eu.playstation.com/ps3/support/
Det offisielle nettstedet for PlayStation®-produktstøtte har de nyeste spørsmålene og svarene om produktet ditt.

Baksiden av systemet

Diskdeksel

Power-knapp/Power-indikator

(åpne)-knapp USB-kontakter LAN-kontakt

HDMI OUT-kontakt

AC IN (vekselstrøm)-
kontakt

AV MULTI OUT-kontakt

DIGITAL OUT (OPTICAL)-kontakt

DUALSHOCK®3 trådløs håndkontroll

Venstre spak / L3-knapp*

SELECT-knapp

L1-knapp  L2-knapp

Retningsknapper

USB-kontakt

START-knapp

R1-knapp  R2-knapp

Høyre spak / R3-knapp*

Portindikatorer

PS-knappen: Viser XMB™-menyen
Slår systemet på/av
Avslutter et spill

Koble til ved å bruke en kablet tilkobling Koble til trådløst

-knappen: Avbryter en 
operasjon

-knappen: Bekrefter det 
valgte elementet

-knappen: Viser valgmenyen/
kontrollpanelet

Åpne diskdekselet, og sett inn disken. 
Du kan åpne diskdekselet enten ved å trykke på      (åpne)-knappen eller ved å skyve diskdekselet til venstre manuelt.
Skyv disken på plass til du hører et klikk.

Lukk diskdekselet.
Når du lukker diskdekselet, spilles disken av automatisk. Hvis den ikke starter automatisk, velger du ikonet for disken 
på XMB™-menyen, og deretter trykker du på    -knappen.

・Du avslutter et spill ved å trykke på PS-knappen på håndkontrollen og deretter velge     (Avslutt spillet). Hvis du vil slutte 
å spille av andre typer disker, trykker du på    -knappen på håndkontrollen.

・Lagret data for PlayStation®3-programvareformat lagres i systemminnet. Hvis du vil vise dataene, går du til        (Spill)
          (Lagret datatjeneste (PS3™)).

Et nettverkstilgangspunkt, 
for eksempel et ADSL-modem

Et nettverkstilgangspunkt, 
for eksempel et DSL-modem

Hurtigstartsveiledning
CECH-4304A/CECH-4304C-serien 7025110

til USB-
kontakten

USB-kabel


