
Conectarea la reţea

Noţiuni introductive

Documentaţie însoţitoare

C
onector Euro-A

V

la conectorul 
USB

Cablu USB

Bine aţi venit în lumea PlayStation

Selectaţi        (Settings) (Parametri)          (Network Settings) (Parametri reţea)
    [Internet Connection Settings] (Parametri pentru conectarea la Internet).

Selectaţi [Easy] (Uşor)     [Wireless] (Fără fir)     [Scan] (Scanare).

Selectaţi punctul de acces pe care doriţi 
să îl utilizaţi.

Verificaţi ca SSID-ul să fie corect 
şi apăsaţi pe butonul din dreapta.

Selectaţi tipul de cheie de criptare.

Introduceţi cheia de criptare.
Apăsaţi pe butonul     pentru a afişa tastatura.Introduceţi 
cheia de criptare şi apoi selectaţi [Enter] (introducere).

Verificaţi dacă setările sunt corecte şi 
apoi salvaţi-le.

Cablu Ethernet
Spre conexiunea 
la Internet Spre conexiunea la Internet

Conectaţi un cablu Ethernet (comercializat separat) la sistemul PS3™.
Selectaţi       (Settings) (Parametri)          (Network Settings) (Parametri reţea)
    [Internet Connection Settings] (Parametri pentru conectarea la Internet).
Selectaţi [Easy] (Uşor).
Verificaţi dacă setările sunt corecte şi apoi salvaţi-le.

Utilizarea PSNSM

Ruter fără fir 
(punct de acces)

Ruter

Partea din faţă a sistemului

Introduceţi discul cu eticheta în sus.

Categorie

E
lem

ent

Meniul XMB™ (XrossMediaBar)

la conectorul de intrare video 
al televizorului

Cablu AV Cablu de alimentare c.a.

Conector AC 
IN (intrare c.a.)

Conector AV MULTI OUT

Conector USB

la priză

Verde constant: Sistemul a pornit
Verde intermitent: Sistemul se opreşte
Roşu constant: Sistem oprit (în mod standby)

Conectarea şi configurarea Redarea conţinutului discului

* Butoanele L3 şi R3 funcţionează 
când sunt apăsate joystickurile.

Conectaţi sistemul PS3™ la un televizor. 
Pentru ieşire de înaltă definiţie, conectaţi televizorul şi sistemul PS3™ utilizând un cablu HDMI™ (comercializat separat).

Porniţi televizorul şi apoi selectaţi intrarea corespunzătoare.

Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni sistemul PS3™.
Dacă nu se afişează conţinut video, opriţi sistemul PS3™, iar apoi porniţi-l din nou apăsând 
pe butonul de alimentare timp de minimum cinci secunde (până când sistemul emite un bip a doua oară).

Apăsaţi pe butonul PS de pe controlerul fără fir.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a efectua configurarea iniţială.

PSNSM vă oferă acces instantaneu la diverse servicii, inclusiv jocuri online, conţinut, filme şi 
jocuri descărcabile de pe     (PlayStation®Store) şi posibilităţi de conversaţii prin chat sub
     (Friends) (Prieteni). Pentru a utiliza PSNSM, trebuie să aveţi un cont Sony Entertainment 
Network. Pentru a crea un cont, selectaţi      (Sign Up) (Înregistrare) sub      (PSNSM) şi 
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
PSNSM şi PlayStation®Store nu sunt disponibile în toate ţările şi toate limbile; pentru detalii, 
consultaţi eu.playstation.com/legal. Este necesară o conexiune la Internet de bandă largă. 
Utilizatorii sunt responsabili pentru taxele de conectare la Internet în bandă largă. Utilizatorii 
trebuie să aibă vârsta de 7 ani sau mai mult, iar utilizatorii cu vârsta sub 18 ani au nevoie de 
consimţământul părinţilor. Se aplică taxe pentru un anumit conţinut şi/sau servicii. De 
asemenea, înregistrarea este posibilă prin browser Web la adresa eu.playstation.com.

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare. Informaţiile incluse în acest manual sunt supuse modificărilor fără aviz prealabil.
„     ”, „PlayStation”, „            ”, „DUALSHOCK”, „      ”, „                  ” si „    ” sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Computer 
Entertainment Inc. „           ” este marcă comercială a aceleiaşi companii.
„XMB” şi „xross media bar” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation şi Sony Computer Entertainment Inc.
„SONY” şi „    ” sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation. „Sony Entertainment Network” este marcă 
comercială a aceleiaşi companii.
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. All rights reserved.

Comută între 
litere mari şi mici

Ştergere Introduceţi caracterele 
tastate şi ieşiţi 
din tastatură

Siguranţa şi asistenţa
Acest document conţine informaţii despre cum puteţi folosi în siguranţă sistemul PS3™. Caracteristicile principale ale 
sistemului şi service postvânzare. Asiguraţi-vă că îl citiţi înainte de a utiliza sistemul PS3™. Acest document include 
informaţii privind controlul parental.

Ghidul online al utilizatorului  eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
Acest ghid conţine informaţii detaliate referitoare la utilizarea sistemului PS3™. De asemenea, puteţi să consultaţi 
    (Network) (Reţea)        (Online Instruction Manuals) (Manuale cu instrucţiuni online).

Actualizări ale programului sistemului  eu.playstation.com/ps3
Acest site furnizează cele mai recente informaţii privind actualizările programului sistemului.

Asistenţă  eu.playstation.com/ps3/support/
Site-ul oficial pentru asistenţa de produs pentru PlayStation® furnizează cele mai recente întrebări şi răspunsuri 
despre acest produs.

Partea din spate a sistemului

Capac disc

Buton alimentare/Indicator alimentare

Buton (deschidere)Conectori USB Conector LAN

Conector HDMI OUT

Conector AC IN 
(intrare c.a.)

Conector AV MULTI OUT

Conector DIGITAL OUT (optic)

Controler fără fir DUALSHOCK®3

Joystick stânga/Buton L3*

Buton SELECT (selectare)

Buton L1    Buton L2

Butoanele direcţionale

Conector USB

Buton START

Buton R1    Buton R2

Joystick dreapta/Buton R3*

Indicatoare port

Butonul PS: Afişează meniul XMB™
Porneşte/opreşte sistemul
Iese dintr-un joc

Conectarea utilizând o conexiune cu fir Conectarea fără fir

Butonul      : Anulează o operaţie

Butonul      : Confirmă opţiunea 
selectată

Butonul      : Afişează meniul de 
opţiuni/panoul 
de control

Deschideţi capacul discului şi introduceţi discul.
Pentru a deschide capacul discului, puteţi să apăsaţi pe butonul (deschidere)     sau să glisaţi manual 
capacul discului spre stânga. Împingeţi discul în poziţie până când auziţi un sunet specific.

Închideţi prin glisare capacul discului.
Când închideţi capacul discului, discul va începe să se redea automat. Dacă discul nu porneşte automat, 
selectaţi pictograma pentru disc din meniul XMB™, iar apoi apăsaţi pe butonul    .

・Pentru a ieşi dintr-un joc, apăsaţi pe butonul PS de pe controler şi apoi selectaţi     (Quit Game) (Ieşire din joc). Pentru 
a opri redarea altor tipuri de discuri, apăsaţi pe butonul     de pe controler.

・Datele salvate pentru software-ul în format PlayStation®3 sunt salvate în spaţiul de stocare al sistemului. Pentru a afişa 
datele, faceţi salt la        (Game) (Joc)           (Saved Data Utility(PS3™)) (Utilitar date salvate (PS3™)).

Un dispozitiv gateway de reţea 
cum ar fi un modem DSL

Un dispozitiv gateway de 
reţea cum ar fi un modem DSL

Ghid de pornire rapidă
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