
Dobrodošli v svetu PlayStation

Povezovanje z internetom

Začetek uporabe

Podporna dokumentacija

Priključek Euro-A
V

v priključek
USB

Kabel USB

Izberite       (Settings) (Nastavitve)          (Network Settings) (Nastavitve omrežja) 
    [Internet Connection Settings] (Nastavitve internetne povezave).

Izberite [Easy] (Enostavno)    [Wireless] (Brezžično)    [Scan] (Išči).

Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti.

Preverite pravilnost kode SSID in 
pritisnite gumb desno.

Izberite vrsto šifrirnega ključa.

Vnesite šifrirni ključ.
Pritisnite gumb    , da prikažete tipkovnico.
Vnesite šifrirni ključ in izberite [Enter] (Potrdi).

Preverite, ali so nastavitve pravilne, 
in jih shranite.

Ethernetni kabelV internetno linijo V internetno linijo

Uporaba omrežja PSNSM

Brezžični usmerjevalnik 
(dostopna točka)

Usmerjevalnik

Sprednja stran sistema

Vstavite ploščo z nalepko navzgor.

Kategorija

E
lem

ent

Meni XMB™ (XrossMediaBar)

v vhodni priključek za video na televizorju Kabel AV Napajalni kabel AC

Priključek
AC IN

Priključek AV MULTI OUT

Priključek USB

v električno vtičnico

Sveti zeleno: sistem je vklopljen
Utripa zeleno: sistem se izklaplja
Sveti rdeče: sistem je izklopljen 
(v stanju pripravljenosti)

Priključitev in nastavitev Predvajanje vsebine plošče

* Gumba L3 in R3 delujeta, 
ko je palica pritisnjena.

Priključite sistem PS3™ na televizor. 
Za izhod v visoki ločljivosti povežite televizor in sistem PS3™ s kablom HDMI™ (na prodaj posebej).

Vklopite televizor in izberite ustrezni vhod.

Pritisnite vklopni gumb, da vklopite sistem PS3™.
Če se slika ne prikaže, izklopite sistem PS3™ in ga nato znova vklopite tako, da pritiskate 
vklopni gumb vsaj pet sekund (dokler sistem ne zapiska drugič).

Pritisnite gumb PS na brezžičnem igralnem ploščku.

Ravnajte po navodilih na zaslonu do konca začetne nastavitve.

Omrežje PSNSM omogoča takojšen dostop do različnih storitev, vključno s spletnimi igrami, 
naložljivimi igrami, filmi in vsebinami iz      (PlayStation®Store) ter storitvami za pomenkovanje v
      (Friends) (Prijatelji). Če želite uporabljati omrežje PSNSM, morate imeti račun za omrežje Sony 
Entertainment Network. Če želite ustvariti račun, v  (PSNSM) izberite      (Sign Up) (Registracija) in 
ravnajte v skladu z navodili na zaslonu. PSNSM in PlayStation®Store nista na voljo v vseh državah in 
jezikih. Podrobnosti si oglejte na spletni strani eu.playstation.com/legal. Potrebna je širokopasovna 
internetna povezava. Za stroške širokopasovne internetne povezave so odgovorni uporabniki. 
Uporabniki morajo biti stari vsaj 7 let. Uporabniki, mlajši od 18 let, potrebujejo privolitev staršev. 
Nekatere vsebine in/ali storitve so plačljive. Registracijo lahko opravite tudi prek spletnega 
brskalnika na naslovu eu.playstation.com.

Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez 
predhodnega obvestila.
»     «, »PlayStation«, »            «, »DUALSHOCK«, »      «, »                   « in »     « so registrirane blagovne znamke družbe Sony Computer 
Entertainment Inc. »            « je blagovna znamka iste družbe.
»XMB« in »xross media bar« sta blagovni znamki družb Sony Corporation in Sony Computer Entertainment Inc.
»SONY« in »    « sta registrirani blagovni znamki družbe Sony Corporation. Sony Entertainment Network je blagovna 
znamka iste družbe.
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. Vse pravice pridržane.

Priključite ethernetni kabel (na prodaj posebej) v sistem PS3™.

Izberite       (Settings) (Nastavitve)         (Network Settings) (Nastavitve omrežja) 
    [Internet Connection Settings] (Nastavitve internetne povezave).

Izberite možnost [Easy] (Enostavno).

Preverite, ali so nastavitve pravilne, in jih shranite.

Preklopi med 
velikimi in 

malimi črkami

Brisanje Vnese natipkane 
znake in zapre 
tipkovnico

Varnost in podpora
Ta dokument vsebuje informacije o varni uporabi sistema PS3™. Glavnih značilnostih sistema in poprodajnih 
storitvah. Preberite ga pred uporabo sistema PS3™. 
Ta dokument vsebuje informacije o starševskem nadzoru.

Spletni uporabniški priročnik  eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
Ta priročnik vsebuje podrobna navodila za uporabo sistema PS3™.
Uporabite lahko tudi     (Network) (Omrežje)        (Online Instruction Manuals) (Spletni uporabniški priročniki).

Posodobitve programske opreme sistema  eu.playstation.com/ps3
Na tem spletnem mestu dobite najnovejše podatke o posodobitvah programske opreme sistema.

Podpora eu.playstation.com/ps3/support/
Na uradnem spletnem mestu s podporo za izdelke PlayStation® si lahko ogledate najnovejše odgovore na vprašanja 
glede vašega izdelka.

Hrbtna stran sistema

Pokrov plošče

Vklopni gumb/indikator napajanja

Gumb     (odpiranje)Priključka USB Priključek za LAN

Priključek HDMI OUT

Priključek AC IN

Priključek AV MULTI OUT

Priključek DIGITAL OUT (OPTICAL)
(digitalni optični izhod)

Brezžični igralni plošček DUALSHOCK®3

Leva palica/gumb L3*

Gumb SELECT

Gumb L1 Gumb L2

Smerni gumbi

Konektor USB

Gumb START

Gumb R1 Gumb R2

Desna palica/gumb R3*

Indikatorji vrat

Gumb PS: Prikaže meni XMB™
Vklopi/izklopi sistem
Izhod iz igre

Vzpostavitev žične povezave Vzpostavitev brezžične povezave

Gumb      : Prikaže meni z možnostmi
/nadzorno ploščo

Gumb      : Prekliče dejanje

Gumb      : Potrdi izbrani element

・Če želite končati igro, pritisnite gumb PS na igralnem ploščku in izberite možnost     (Quit Game) (Končaj igro). Če želite 
končati predvajanje drugih vrst plošč, pritisnite gumb     na igralnem ploščku.

・Shranjeni podatki za programsko opremo PlayStation®3 so shranjeni v sistemskem pomnilniku. Če želite prikazati 
podatke, pojdite v        (Game) (Igra)           (Saved Data Utility (PS3™)) (Pripomoček za shranjene podatke (PS3™)).

Naprava za omrežni prehod, 
npr. modem DSL

Naprava za omrežni 
prehod, npr. modem DSL

Odprite pokrov plošče in vstavite ploščo.
Pokrov plošče odprete tako, da pritisnete gumb     (odpiranje) ali ročno premaknete pokrov plošče v levo.
Potiskajte ploščo na njeno mesto, dokler ne zaslišite klika.

Premaknite pokrov plošče v zaprti položaj.
Ko zaprete pokrov plošče, se plošča samodejno začne predvajati. Če se predvajanje plošče ne začne 
samodejno, izberite ikono plošče v meniju XMB™ in pritisnite gumb    .

Vodič za 
hiter začetek 
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