Czynności wstępne
Przód systemu

Tył systemu

Kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®3
Wskaźniki portu

Złącze USB

Przycisk L1 Przycisk L2

Przycisk R1 Przycisk R2
Przycisk

Przyciski kierunku

Przycisk
Przycisk

Złącza USB

Przycisk

(otwieranie)

Złącze sieci LAN

Pokrywa dysku

Złącze AC IN
Lewy drążek/przycisk L3*

Złącze HDMI OUT

Światło zielone — stałe: System włączony
Światło zielone — migające: System jest wyłączany
Światło czerwone — stałe: System został
wyłączony (tryb czuwania)

Prawy drążek/przycisk R3*

Przycisk SELECT

Złącze DIGITAL OUT (OPTICAL)

Przycisk zasilania/Wskaźnik zasilania

: Wyświetla opcje menu/
panelu sterowania
: Potwierdzenie
dokonanego wyboru
: Anulowanie czynności

Złącze AV MULTI OUT

Przycisk START
Przycisk PS: Wyświetlanie menu XMB™
Wyłączanie/włączanie systemu
Kończy grę

Podłączanie i konfiguracja

* Przyciski L3 i R3 funkcjonują
po naciśnięciu ich drążków.

Odtwarzanie zawartości dysku
Złącze USB

Kabel USB

do złącza
USB
Elementy

Złącze AV MULTI OUT

Kategorie

Złącze
AC IN

Złącze Euro-AV

Menu XMB™ (XrossMediaBar)
do gniazda

do złącza wejścia wideo telewizora

Przewód AV

Włóż dysk etykietą skierowaną do góry.

Kabel zasilania sieciowego

Podłącz system PS3™ do telewizora.
W celu uzyskania obrazu w wysokiej rozdzielczości należy podłączyć system PS3™ do telewizora
za pomocą kabla HDMI™ (sprzedawany osobno).

Włącz telewizor, a następnie wybierz odpowiednie źródło.
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć system PS3™.
Jeśli obraz nie zostanie wyświetlony, wyłącz system PS3™, a następnie włącz go ponownie,
naciskając przycisk zasilania przez co najmniej pięć sekund (aż system drugi raz wyemituje sygnał dźwiękowy).

Naciśnij przycisk PS na kontrolerze bezprzewodowym.
W celu przeprowadzenia konfiguracji początkowej należy wykonać
instrukcje wyświetlane na ekranie.

Otwórz pokrywę dysku i włóż dysk.
Aby otworzyć pokrywę dysku, należy nacisnąć przycisk
Włóż dysk i naciśnij go, aż usłyszysz kliknięcie.

(otwieranie) lub ręcznie przesunąć pokrywę dysku w lewo.

Przesuń pokrywę dysku, aby ją zamknąć.
Po zamknięciu pokrywy dysku odtwarzanie dysku rozpocznie się automatycznie. Jeśli dysk nie zostanie
odtworzony automatycznie, wybierz ikonę dysku z menu XMB™, a następnie naciśnij przycisk .
・Aby zakończyć grę, naciśnij przycisk PS na kontrolerze, a następnie wybierz opcję
odtwarzanie dysków innego typu, naciśnij przycisk
na kontrolerze.

(Zakończ grę). Aby zakończyć

・Dane oprogramowania w formacie PlayStation®3 są zapisywane w pamięci masowej systemu. Aby wyświetlić dane,
przejdź do opcji
(Gra)
(Narzędzie zapisanych danych (PS3™)).

Podłączanie do sieci
Połączenie przewodowe
Do połączenia z internetem

Urządzenie sieciowe,
takie jak modem DSL

Połączenie bezprzewodowe
Kabel Ethernet

Router

Podłącz kabel Ethernet (sprzedawany osobno) do systemu PS3™.
Wybierz opcję
(Ustawienia)
(Ustawienia sieci)
[Ustawienia połączenia internetowego].
Wybierz opcję [Łatwe].
Sprawdź, czy ustawienia są prawidłowe, po czym je zapisz.

Korzystanie z PSNSM
PSNSM umożliwia natychmiastowy dostęp do różnych usług, takich jak granie w gry online,
gry do pobrania, filmy i zawartość z obszaru (PlayStation®Store) oraz funkcje rozmów,
dostępne w obszarze (Znajomi). Do korzystania z PSNSM niezbędne jest konto Sony
Entertainment Network. Aby utworzyć konto, wybierz opcję . (Zapisz się) w obszarze
(PSNSM) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
PSNSM i PlayStation®Store nie są dostępne we wszystkich krajach i językach,
szczegółowe informacje można znaleźć na stronie eu.playstation.com/legal for details.
Wymagane jest szerokopasmowe połączenie internetowe. Opłaty za szerokopasmowe
połączenia internetowe ponoszą użytkownicy. Użytkownik musi mieć ukończone 7 lat, a
w przypadku użytkowników poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców. Opłaty
dotyczą niektórych elementów zawartości i/lub usług. Rejestrację można również
przeprowadzić za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem eu.playstation.com.

Do linii internetowej

Urządzenie sieciowe,
takie jak modem DSL

Router bezprzewodowy
(punkt dostępu)

Wybierz opcję
(Ustawienia)
(Ustawienia sieci)
[Ustawienia połączenia internetowego].
Wybierz opcje [Łatwe] [Bezprzewodowe] [Wyszukaj].
Wybierz punkt dostępu, którego chcesz używać.
Sprawdź, czy identyfikator SSID jest
prawidłowy i naciśnij odpowiedni przycisk.
Wybierz typ klucza szyfrowania.
Wprowadź klucz szyfrowania.
Naciśnij przycisk , aby wyświetlić klawiaturę.
Wprowadź klucz szyfrowania, a następnie
wybierz przycisk [Wejście].

Sprawdź, czy ustawienia są prawidłowe,
po czym je zapisz.

Przełączanie
małych i
wielkich liter

Usuń

Zatwierdź
wprowadzone
znaki i zamknij
klawiaturę

Dokumentacja pomocnicza
Bezpieczeństwo i wsparcie
Ten dokument zawiera informacje na temat bezpiecznego korzystania z systemu PS3™. Głównych funkcji systemu
oraz obsługi posprzedażowej. Należy się z nim zapoznać przed przystąpieniem do korzystania z systemu PS3™.
Ten dokument zawiera informacje dotyczące kontroli rodzicielskiej.

Podręcznik użytkownika w trybie online eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
Zawiera szczegółowe informacje na temat korzystania z systemu PS3™.
Informacje można znaleźć również w obszarze (Sieć)
(Podręczniki obsługi online).

Aktualizacje oprogramowania systemowego eu.playstation.com/ps3

Zapraszamy do świata PlayStation

Witryna zawiera najnowsze informacje o aktualizacjach oprogramowania systemowego.

Pomoc techniczna eu.playstation.com/ps3/support/
Oficjalna witryna pomocy dotyczącej produktów PlayStation® zawiera najnowsze pytania i odpowiedzi dotyczące
Twojego produktu.

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Informacje zawarte w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
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