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Съдържание

Документация на PSP® системата
Можете да намерите информация за PSP® системата в 
настоящото ръководство или онлайн.

• Ръководство за ползване (настоящия документ)
Настоящото ръководство описва хардуера и дава 
обща информация относно процеса на настройка и 
работа с PSP®, и как да се играят игри. Също така 
то съдържа предупреждения и предпазни мерки за 
безопасна и правилна експлоатация на системата.

• Ръководство за потребителя
Това онлайн ръководство съдържа подробна 
информация за функциите и хардуера на PSP® 
системата. Можете да прегледате онлайн 
ръководството за потребителя, като използвате уеб 
браузър от компютър. 
eu.playstation.com/psp/support/manuals

Информацията относно функционалността на 
системата и изображенията, публикувани в 
настоящия документ, може да се различава от 
информацията за вашата PSP® система в зависимост 
от използваната версия на софтуера на системата.

3



4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

За да избегнете токов удар, не отваряйте уреда. 
За сервизните дейности се обръщайте само към 
квалифициран персонал. 

ВНИМАНИЕ – Използване на контроли или 
настройки, или извършване на процедури, различни 
от тези, упоменати тук, може да доведе до опасно 
излагане на радиация.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

Този уред е класифициран като CLASS 1 LASER продукт 
съгласно IEC60825-1+A2:2001.

 Този продукт е предназначен за употреба от лица на възраст 
над 6 години.

 Избягвайте продължителна употреба на PSP® системата. За 
да предотвратите преумора на очите, правете 15-минутни 
почивки на всеки час игра.

 Ако усетите който и да било от следните здравословни 
проблеми, преустановете използването на системата незабавно. 
Ако симптомите продължат, потърсете медицинска помощ. 
– Световъртеж, гадене, умора или симптоми, подобни на 
морска болест

– Дискомфорт или болки в която и да било част от тялото 
като очите, ушите, дланите или ръцете

Регулаторна информация
 Информационната табелка на системата се намира под капака 
на диска. 

Производителят на този продукт е Sony Computer Entertainment 
Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за EMC и безопасност на 
продуктите е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 
70327 Stuttgart, Германия.
Разпространява се в Европа от Sony Computer Entertainment 
Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Лондон, W1F 7LP. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Светлочувствителност 
Винаги играйте на добре осветени места. Правете редовни 
15-минутни почивки на всеки час. Избягвайте да играете, когато 
сте уморени или имате нужда от сън. Някои хора са 
чувствителни към мигащи и присветващи светлини, 
геометрични форми и фигури, възможно е да са в неосъзнато 
епилептично състояние и да получат епилептични пристъпи, 
докато гледат телевизия или играят видеоигри. Ако страдате от 
епилепсия, се консултирайте с лекар преди да играете видеоигри 
и незабавно потърсете медицинска помощ, ако почувствате 
някой от следните симптоми по време на игра: световъртеж, 
нарушено зрение, тикове, други неволни движения, загуба на 
ориентация, объркване и/или конвулсии. 

Травми от еднообразни движения
Избягвайте продължителна употреба на PSP® системата. 
Правете 15-минутни почивки на всеки час. Прекратете 
употребата на PSP® системата незабавно, ако усетите неприятно 
чувство или болка в дланите, китките или ръцете. Ако това 
състояние продължи, потърсете медицинска помощ. 

Слушалки
Регулирайте силата на звука в слушалките така, че да можете да 
чувате заобикалящите ви звуци. Ако усетите звънене или други 
неприятни звуци в ушите, прекратете употребата на 
слушалките. 

Софтуер на системата
Софтуерът на системата, включен в този продукт, се предоставя 
по ограничен лиценз от Sony Computer Entertainment Inc. 
За повече информация вижте http://www.scei.co.jp/psp-eula/.

Информация за националния контрол върху износа
Този продукт може да попада в обхвата на националното 
законодателство за контрол върху износа. Вие сте задължени 
изцяло да спазвате изискванията на това законодателство, както 
и на всички други приложими закони във всички юрисдикции по 
отношение на този продукт.



6 Предпазни мерки

Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно 
настоящото ръководство и го запазете, за да можете да правите 
справки с него и в бъдеще. 

Съвместимост на аксесоарите
Не използвайте аксесоари или периферни устройства, 
предназначени за други модели PSP® системи, тъй като тези 
аксесоари/периферни устройства може да не са съвместими 
с настоящата система. Посетете 
http://eu.playstation.com/psp за подробна информация. 

Безопасност
Този продукт е разработен с изключително внимание към 
безопасността. Всяко електрическо устройство обаче, ако се 
използва неправилно, може да причини пожар, електрически 
удар или телесна повреда. За да осигурите безопасна 
експлоатация, следвайте указанията по-долу:
 Спазвайте всички предупреждения, предпазни мерки и 
инструкции.

 Редовно проверявайте състоянието на AC адаптора.
 Прекратете употребата, изключете AC адаптора от 
електрическия контакт и незабавно разкачете всички други 
кабели, ако устройството започне да работи по необичаен 
начин, издава необичайни звуци или мирис, загрее прекалено 
или започне да се деформира.

Предпазни мерки

Употреба и съхранение
 Използвайте на добре осветено място и дръжте екрана на 
безопасно разстояние от лицето си.

 Съхранявайте системата и аксесоарите на място, недостъпно 
за малки деца, тъй като те могат да погълнат дребни части 
като Memory Stick Duo™ или да се оплетат с кабелите/
ремъците, което може да доведе до нараняване, нещастен 
случай или повреда.

 Не използвайте системата, докато шофирате или карате 
велосипед.

 Не използвайте системата или аксесоарите в близост до вода.
 Използвайте само посочените от производителя приставки и 
аксесоари.

 Не излагайте системата или аксесоарите на висока 
температура, висока влажност или пряка слънчева светлина.

 Не оставяйте системата или аксесоарите в автомобил със 
затворени прозорци (особено през лятото).

 Не излагайте системата или аксесоарите на въздействието на 
прах, дим или пара.

 Не допускайте проникването на течности или малки частици в 
системата или аксесоарите.

 Не поставяйте системата или аксесоарите върху наклонени, 
нестабилни или подложени на вибрации повърхности.

 Не хвърляйте, не изпускайте, не подлагайте на силен 
физически удар и не стъпвайте върху системата и 
аксесоарите. Сядането с PSP® системата в джоба или 
поставянето й на дъното на раница заедно с тежки предмети 
може да я повреди.
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Предпазни мерки 7

 Не се опитвайте със сила да огънете и не подлагайте на силен 
физически натиск PSP® системата по време на игра, тъй като 
това може да я повреди.

 Използвайте внимателно аналоговия джойстик.
 Не поставяйте тежки предмети върху системата или 
аксесоарите.

 Не докосвайте и не поставяйте поставяте чужди предмети в 
конекторите на системата или аксесоарите.

 В зависимост от условията на употреба, системата и AC 
адапторът могат да достигнат температури от 40° C и повече. 
Не докосвайте системата или AC адаптора за продължителен 
период по време на употреба. Продължителен контакт при 
такива обстоятелства може да предизвика нискотемпературни 
изгаряния*.
* Нискотемпературни изгаряния се получават, когато кожата 
е в контакт с предмети със сравнително ниска температура 
(40° C или повече) за продължителен период от време. 

Използване на AC адаптор
 За да осигурите вашата собствена безопасност, използвайте 
единствено AC адаптора, доставен със системата. Друг тип 
адаптор може да причини пожар, токов удар или повреда. 

 Не докосвайте щепсела на AC адаптора с мокри ръце.
 Не докосвайте AC адаптора или системата, ако са свързани 
към електрическата мрежа по време на гръмотевична буря. 

 Не позволявайте прах или друга материя да се събират около 
конекторите на системата и аксесоарите. Ако има прах или 
чужда материя върху конекторите на системата или AC 
адаптора, избършете ги със сухо и меко парче плат преди да 
ги свържете. Прах или друга материя по конекторите може да 
причини пожар или токов удар.

 Изключете AC адаптора от електрическия контакт преди да 
почистите или местите системата, или когато не 
възнамерявате да използвате системата за продължителен 
период от време. 

 Пазете AC адаптора от настъпване или защипване, особено 
близо до щепсела, удължителите и мястото, където кабелът 
излиза от системата.

 При изключване на AC адаптора го хванете за щепсела и 
дръпнете от контакта, без да го изкривявате или извивате. 
Никога не дърпайте от кабела или под ъгъл.

 Не използвайте системата, за да играете игри, 
възпроизвеждате видео или музика, когато тя е покрита с плат 
или някаква тъкан. Ако искате да прекъснете за малко или 
временно да приберете системата по време на игра, 
възпроизвеждане на видео или музика, поставете я в режим 
„Покой”, преди да я поставите в кутия или в калъф. Освен 
това, не използвайте AC адаптора, когато е покрит с плат или 
тъкан, за да го предпазите от прегряване. 

 Не свързвайте AC адаптора към трансформатор или инвертор. 
Свързването на АC адаптора с трансформатор при пътуване в 
други държави или с инвертор за използване в автомобила 
може да причини прегряване на системата и да предизвика 
изгаряния или повреда. 
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LCD екран
 LCD екранът е изработен от стъкло и може да се счупи, ако 
бъде подложен на силен натиск или удар.

 В някои места на LCD екрана могат да се появят тъмни 
(неосветени) или постоянно осветени пиксели. Появяването на 
такива точки е нормално явление за LCD екраните и не е знак 
за повреда. LCD екраните са изработени по високопрецизна 
технология. Въпреки това минимално количество тъмни и 
постоянно осветени пиксели съществуват върху всеки екран. 
Също така, върху екрана може да остане изкривен образ за 
няколко секунди след изключване на системата.

 Директното излагане на слънчева светлина може да повреди 
LCD екрана на системата. Внимавайте, когато използвате 
системата на открито или близо до прозорец.

 Когато използвате системата на студено място, може да 
забележите сенки по графичните изображения и екранът 
може да изглежда по-тъмен от обикновено Това не е повреда и 
екранът ще започне да функционира нормално при покачване 
на температурата.

 Не оставяйте неподвижно изображение на екрана на 
системата за продължителен период от време, тъй като това 
може да остави постоянен блед отпечатък на изображението 
върху екрана.

Относно механизма за приемане на диска
Не докосвайте механизма за приемане на диска, който се намира 
под капака на диска. Това може да повреди системата.

Никога не разглобявайте системата или аксесоарите
Използвайте PSP® системата и аксесоарите според инструкциите 
в настоящото ръководство. Нямате право да анализирате или 
модифицирате системата, или да анализирате и използвате 
схемите на платките. Разглобяването на системата обезсилва 
гаранцията и може да бъде опасно. В частност LCD екранът 
съдържа опасни компоненти под високо напрежение, а лазерният 
лъч за четене на Universal Media Disc дисковете може да увреди 
зрението, ако попадне директно в очите.

Механизъм за приемане на диска
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Предпазни мерки

Кондензиране на влага
Ако PSP® системата или Universal Media Disc дискът се внесат 
направо от много студено място на по-топло място, върху 
лещите вътре в системата или върху диска може да кондензира 
влага. Ако това стане, системата може да спре да работи 
нормално. В този случай извадете Universal Media Disc диска, 
изключете системата и извадете щепсела й от контакта. Не 
слагайте Universal Media Disc диска отново, докато влагата не 
се изпари (това може да отнеме няколко часа). Ако въпреки 
това системата не работи нормално, спрете незабавно употреба 
и се свържете с подходящата телефонна линия за обслужване на 
клиенти на PSP®, информация за която можете да намерите във 
всяко софтуерно ръководство за PSP®.

Работа и съхранение на Universal Media Disc дискове
 Не докосвайте с пръсти отвора в задната част на дисковете 

(записаната страна).
 Не позволявайте прах, пясък, други предмети или 
замърсители да попадат на диска.

 Ако Universal Media Disc дисковете се замърсят, внимателно 
избършете вътрешната и записаната им повърхност с меко 
парче плат. Не използвайте разтворители или други химикали.

 Не използвайте пукнати, криви или ремонтирани Universal 
Media Disc дискове. Те могат да се счупят в PSP® системата и 
това да доведе до повреда или нараняване.

Поддръжка и използване на външните повърхности
Спазвайте дадените по-долу указания, за да избегнете повреда 
или обезцветяване на PSP® системата.
 Не използвайте разтворители или други химикали за 
почистване на външната повърхност.

 Не допускайте системата да остава за дълго време в контакт с 
продукти от винил или гума.

 Не използвайте третирани с химикали почистващи кърпи за 
избърсване на системата.

Преди използване на аналоговия джойстик:
 Не опитвайте да откачите аналоговия джойстик от предната 
част на системата, това ще я повреди и може да доведе до 
нараняване.

 За най-добри резултати отидете на  (Settings)   
(Настройки) (System Settings) (Системни настройки) и след 
извеждане на екрана [System Information] (Системна 
информация) завъртете аналоговия джойстик с кръгово 
движение. Това ще настрои обхвата на движение на джойстика.

Почистване
С цел безопасност, преди да почистите системата изключете AC 
адаптора от електрическия контакт, извадете всички други 
кабели и махнете батерията.

Почистване на външната повърхност и LCD екрана
Избършете внимателно с меко парче плат.

Почистване на конекторите
Ако конекторите на PSP® системата или на USB кабела се 
замърсят, качеството на изходящите и/или входящите сигнали 
може да се влоши. Ако куплунгът на слушалките се замърси, 
това може да причини шум или прекъсвания на звука. 
Избършете конекторите със сухо, меко парче плат, за да ги 
поддържате чисти. 

Кутии и калъфи
При поставяне на PSP® системата в кутия, която се предлага в 
търговската мрежа, изключете захранването или поставете 
системата в режим „Покой”. Не използвайте системата, докато 
е в кутията. Оставянето на системата включена или 
използването, докато е в кутия или в калъф, може да причините 
прегряване или да повреда на системата. 
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Наименования и функции на компонентите

1716 18

3

10

4 5

2

1

7 8 96

11 12 13 14 15

Долна част на системата
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Наименования и функции на компонентите

 1 Бутони за придвижване

 2 Високоговорител

 3 Бутон L

 4 Слот за Memory Stick PRO Duo™

 5 Индикатор за достъпа до Memory 
Stick PRO Duo™

Светва, когато се четат или 
записват данни на носител Memory 
Stick Duo™

Забележка
Докато индикаторът за достъп 
до Memory Stick PRO Duo™ 
свети, не вадете носителя 
Memory Stick Duo™, не 
изключвайте и не поставяйте 
системата в спящ режим 
(Sleep), тъй като това може 
да причини повреда или загуба 
на данни.

 6 Индикатор POWER (за 
захранването) 

 Постоянна зелена светлина
Захранването е включено

 Постоянна оранжева светлина
Батерията се зарежда

 Мигаща зелена светлина
Батерията е почти изтощена

 Светлината е изключена
Захранването е изключено/
Системата е в режим „Покой”.

 7 USB порт

8 LCD екран

9 Бутон R (десен)

10  Бутон , бутон ,
 бутон , бутон 

11   Аналогов джойстик
Използва се с игри, които 
поддържат аналогов джойстик.

12  Бутон PS

13  Бутон за силата на звука

14  Бутон SELECT (за избиране)

15 Бутон START (за стартиране)

16 Държач на каишката
Прикрепете каишка (продава се 
отделно), както е показано по-долу.

 17 Превключвател POWER/HOLD 
(за захранване/задържане)
Плъзнете надясно
Включва и изключва системата 
(  стр. 15).

Плъзнете наляво
Заключва системните бутони

 18 Жак за слушалки
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Зареждане на батерията

Преди да използвате PSP® системата за първи път 
след закупуването й, или когато батерията е 
изтощена, трябва да следвате стъпките по- долу, за да 
заредите батерията. 

 Внимание
 Спрете използването, изключете AC адаптора от 
електрическия контакт и незабавно разкачете всички 
други кабели, ако устройството започне да работи по 
необичаен начин, издава необичайни звуци или мирис, 
загрее прекалено или започне да се деформира.

 Не включвайте AC адаптора на PSP® системата в 
електрически контакт преди да сте свързали всички 
останали връзки.

 Контактът трябва да бъде близо до уреда и да бъде 
леснодостъпен.

Методи за зареждане

Зареждане с AC адаптер
Можете да заредите батерията, като използвате 
AC адаптер.

1

2

Индикаторът POWER (за захранването) светва с 
оранжева светлина, с което показва, че зареждането е 
започнало. Когато батерията е напълно заредена, 
индикаторът за захранването се изключва.

Индикатор POWER 
(за захранването)

Към електрически контакт
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Зареждане на батерията

Зареждане от USB устройство
Ако включите PSP® системата и я свържете с 
устройство, което разполага с USB порт (например с 
компютър), батерията на системата започва да се 
зарежда. Докато батерията се зарежда, индикаторът 
POWER (за захранването) свети с оранжева светлина, 
а на екрана се изписва [USB Mode] (USB режим). 

Полезна информация

 Не можете да зареждате PSP® системата от USB устройство, 
докато играете игра или извършвате други операции. В тези 
случаи използвайте AC адаптора, за да заредите батерията. 

 За да включите ръчно USB режим, изберете  (Settings) 
(Настройки)   (USB Connection) (USB връзка).

  Зареждането може да отнеме по-дълго време, когато 
системата е включена през това време, или когато за 
зареждане използвате USB устройство.

  Възможно е батерията да не може да бъде заредена, ако 
използваното USB устройство или USB хъб е с недостатъчна 
мощност. Опитайте да свържете системата към друг USB 
порт или към друго USB устройство.

Информация за заряда на батерията

Проверка на нивото на заряда на батерията
Можете да проверите нивото на заряда на батерията от 
иконката, която се показва в горния десен ъгъл на екрана.

Когато батерията е изтощена, се показва иконката  
и индикаторът за захранването започва да свети с 
мигаща зелена светлина. В такъв случай презаредете 
батерията.

Съвет
В зависимост от условията на употреба и факторите на 
околната среда, показваното ниво на заряда може да се 
различава от действителното ниво.
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Приблизително време за зареждане на батерията*
Зареждане от AC 
адаптора. Около 2 часа и 20 минути

Зареждане от USB 
устройство Около 4 часа

* При зареждане на напълно изтощена батерия

Съвет
Препоръчително е да зареждате батерията при температура на 
въздуха между 10°C и 30°C. Зареждането при други условия 
може да не е толкова ефективно и батерията може да не 
функционира оптимално.

Приблизителна издръжливост на батерията
При игра Около 3-5 часа*1

При възпроизвеждане 
на видео Около 3-4 часа*2

*1 На базата на проведени изпитания на системата в режим с 
един играч при използване на слушалки. 

*2 На базата на проведени тестове при редуване използването на 
високоговорителите на системата със слушалки, при различни 
нива на звука и яркостта на екрана. 

Съвет
Издръжливостта на батерията може да се различава в 
зависимост от вида на стартирания софтуер или условията на 
употреба и факторите на околната среда. Издръжливостта й 
постепенно намалява с честото използване и остаряването. 

Полезен живот на батерията
Вградената батерия има ограничен живот. 
Издръжливостта й постепенно намалява с честото 
използване и с остаряването. Ако батерията започне да 
се изтощава твърде бързо, обадете се на съответния 
телефон за обслужване на клиенти с PSP®. Можете да 
намерите подробности в раздела с информация за 
връзка на адрес http://eu.playstation.com/help-support/.

Съвет
Продължителността на живота на батерията варира в 
зависимост от условията на съхранение и употреба и факторите 
на околната среда например температурата.
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Включване и изключване на системата

Включване и изключване на системата

Включване на системата

1  Плъзнете превключвателя POWER/HOLD 
надясно.

 

Индикаторът POWER (за захранването) светва 
с постоянна червена светлина.

Изключване на системата

1  Плъзнете превключвателя POWER/HOLD 
надясно и задръжте за повече от 3 секунди.
Индикаторът POWER (за захранването) изгасва.

Поставяне на системата в режим „Покой”
Можете да спрете временно работата на системата, 
докато играете игра или разглеждате друго съдържание. 
Възпроизвеждането продължава от момента, в който 
системата е била поставена в режим „Покой”. 

1  Плъзнете превключвателя POWER/HOLD 
надясно.
Индикаторът POWER (за захранването) изгасва и 
системата преминава в режим „Покой”.

Излизане от режим „Покой”
Плъзнете превключвателя POWER/HOLD надясно.

Съвет
Работата с определен софтуер може да не позволи на системата 
да премине в режим „Покой”.

Индикатор POWER (за захранването)

Превключвател POWER/HOLD 
(за захранване/задържане)
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Използване на XMB™ (XrossMediaBar) менюто

PSP® системата включва потребителски интерфейс, наречен XMB™ (XrossMediaBar).

1  Изберете категория, като 
използвате бутон наляво 
или бутон надясно.

2  Изберете елемент, като 
използвате бутон нагоре 
или бутон надолу.

3  Натиснете бутона , 
за да потвърдите 
избрания елемент.

Съвет
Можете да отмените действието, 
като натиснете бутон .

Иконките, които се показват на екрана, се различават 
в зависимост от версията на софтуера на системата.

Category

Item

Бутони·за·придвижване Бутон  Бутон Бутон  
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Използване на XMB™ (XrossMediaBar) менюто

Контролен панел

Използване на менюто с опции
Изберете иконка и натиснете бутон , за да изведете 
менюто с опциите.

Използване на контролния панел
Докато възпроизвеждате съдържание, натиснете 
бутона , за да изведете контролния панел.

Категории

Game (Игра)
Играене на игри

Video (Видео)
Гледане на видео съдържание

Music (Музика)
Слушане на музика

Photo (Снимка)
Разглеждане на снимки

Extra (Други)
View comics (Четене на комикси)

Settings (Настройки)
Регулиране на настройките на PSP® 
системата

Иконки Меню с опции
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Пускане на игри от Universal Media Disc дискове

1  Поставете пръст във вдлъбнатината в 
горната част на системата, за да отворите 
капака на диска.

2  Поставете Universal Media Disc диск и 
затворете капака на диска.
Проверете дали капакът е добре затворен.

3  Изберете иконката и след това натиснете 
бутона .
Възпроизвеждането на диска ще започне.

Полезна информация

 За да извадите диска, спрете възпроизвеждането и отворете 
капака на диска.

 За да запазите данните за играта, трябва първо да поставите 
Memory Stick Duo™ в слота за карта памет.

Излизане от игра
Натиснете бутона PS, за да излезете от игра.

1

2

Не докосвайте записаната страна.

Бутон PS
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Възпроизвеждане на съдържание от Memory Stick Duo™

Възпроизвеждане на съдържание от Memory Stick Duo™

Предна част

 предупреждения
Дръжте носителите Memory Stick Duo™ на места, недостъпни 
за деца, тъй като има опасност от случайно поглъщане.

1  Натиснете носителя Memory Stick Duo™, 
докато влезе напълно.

Забележка
Докато индикаторът за достъп до Memory Stick PRO 
Duo™ (  стр. 11) свети, не вадете носителя Memory 
Stick Duo™, не изключвайте и не поставяйте в режим 
„Покой” системата, тъй като това може да причини 
повреда или загуба на данни. 

2  Изберете иконката и след това натиснете 
бутона .

Показва се списък със съдържанието, което може 
да се възпроизведе.

Съвет

За да извадите носителя Memory 
Stick Duo™, натиснете го 
веднъж в посоката, показана 
от стрелката. 
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Използване на екранната клавиатура

Оперативни клавиши

Азбучни/символни клавиши

Опции за въвеждане 
на текст

Иконка за режима 
на въвеждане

Курсор
Поле за въвеждане 
на текст (показва 
знаците при тяхното 
въвеждане)

Списък с клавиши
Клавишите варират в зависимост от режима на 
въвеждане и други условия.

Клавиши Описание

Въвежда празно място.

Потвърждава натиснатите знаци, 
които не са въведени, и след това 
скрива клавиатурата.

Отменя натиснатите знаци, които не 
са въведени, и след това скрива 
клавиатурата.

Мести курсора.

Изтрива знака от лявата страна на 
курсора.

Показва диаграма със системните 
бутони и тяхната употреба.

Превключва между главни и малки 
букви.

Въвежда нов ред.
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Използване на екранната клавиатура

Превключване на режима на въвеждане
Броят на наличните режими на въвеждане се 
различава в зависимост от избрания език. Всеки път, 
когато натиснете бутона SELECT (избор), режимът 
на въвеждане превключва между опциите в таблицата 
по-долу:

Иконка за 
режима на 
въвеждане

Режим на въвеждане Примерни знаци, които 
можете да въведете

Букви и цифри a b c d e

Букви и цифри (с 
ударения) é í ó ç ñ

Само цифри 1 2 3 4 5

Преки пътища към 
уеб адреси .com .ne .html .gif

Съвет

Езикът за екранната клавиатура е свързан с езика на системата. 
Можете да зададете езика на системата, като отидете в 
(Settings) (Настройки)   (System Settings) (Системни 
настройки)  System Language (Език на системата). Например, 
ако за [System Language] (Език на системата) е избран [Français] 
(Френски), може да въвеждате текст на френски.

Въвеждане на знаци
Стъпките, описани по-долу, обясняват как се въвежда 
текст.За пример използваме думата „FUN” (забавление).

1  Изберете [DEF3] и след това натиснете 
бутона  няколко пъти, докато се появи „F”. 
Всеки път, когато натискате бутона , знакът, който 
се въвежда в полето за въвеждане на текст, се променя.

2  Изберете [TUV8] и след това натиснете 
бутона  няколко пъти, докато се появи „U”. 

3  Изберете [MNO6] и след това натиснете 
бутона  няколко пъти, докато се появи „N”. 

4  Изберете [Enter] (Въведи) и след това 
натиснете бутона . 
Това потвърждава знаците, които въведохте. 
(Можете да потвърдите знак и като натиснете бутон 
R (десен) на PSP® системата.) Изберете отново 
[Enter] (Въведи) и след това натиснете бутона , за 
да затворите клавиатурата. 

Съвет

Можете да превключвате между главни и малки букви, като 
натиснете клавиша „a/A”, докато въвеждате знаци.
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Задаване на нивото на родителски контрол

PSP® системата включва функция за родителски 
контрол. Можете да използвате тази функция, за да 
сложите парола и да ограничите възпроизвеждането на 
съдържание (игри, видео и друго съдържание) на 
базата на зададеното в системата ниво на родителски 
контрол. Като зададете нивото на контрол на вашата 
система, можете да ограничите възпроизвеждането на 
забранено съдържание от деца. 

За разрешаване на възпроизвеждането на ограничено 
съдържание или за промяна на нивото на родителски 
контрол се изисква да въведете 4-цифрена парола. 
Паролата по поразбиране е „0000”, но може да 
бъде променена. 

Задаване на парола

1  Изберете  (Settings) (Настройки)   
(Security Settings) (Настройки за сигурност) 

 [Change Password] (Смяна на паролата) 
и след това натиснете бутона . 
Следвайте инструкциите на екрана, за да зададете 
парола.

Задаване на нивото на родителски контрол

1  Изберете  (Settings) (Настройки)   
(Security Settings) (Настройки за сигурност) 

 [Parental Control Level] (Ниво на 
родителски контрол) и след това 
натиснете бутона .
Излиза екранът за въвеждане на паролата.

2  Използвайте бутоните за придвижване, за 
да въведете 4-цифрената парола и след 
това натиснете бутона .

3  Изберете ниво на родителски контрол за 
PSP® системата (  стр. 23) и след това 
натиснете бутона .
Нивото на родителски контрол е зададено. 
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Задаване на нивото на родителски контрол

Информация за нивата на родителски контрол
Възпроизвеждането на съдържание се ограничава 
посредством комбинация от нивото на родителски 
контрол за PSP® системата и нивото на родителски 
контрол за съдържанието. 
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Например, ако желаете да ограничите 
възпроизвеждането на съдържание с ниво на 
родителски контрол [5], задайте ниво на родителски 
контрол за PSP® системата [4].

Нива на родителски контрол за PSP® системата
Родителският контрол за системата може да бъде 
изключен или зададен на едно от 11-те различни нива. 
Нивото по подразбиране е [9].

Изкл. Родителският контрол е изключен.

11-1
Задайте ниво на ограничение за системата. 
Най-рестриктивното ниво е [1], а най малко 
рестриктивното – [11].

Полезна информация

 Можете да проверите нивото на родителски контрол под 
[Information] (Информация) в менюто с опциите.

 Съдържание, което е ограничено от функцията за родителски 
контрол, се показва като  (Restricted Content) (Ограничено 
съдържание).

Най-високо

Не може да се 
преглежда 
съдържание

Може да се 
преглежда 
съдържание

Ограничение

О
граничение

Н
а

й
-в

и
с
о

к
о

Ниво на родителски контрол за PSP® системата

Ниво на родителски контрол за съдърж
анието
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Актуализиране на софтуера на системата

Актуализациите на софтуера могат да включват 
промени за подобряване на сигурността, нови или 
подобрени функции и други елементи, които променят 
текущата оперативна система. Препоръчваме редовно да 
актуализирате PSP® системата и винаги за използвате 
последната версия на софтуера на системата.

Полезна информация

 Актуална информация за това може да намерите на следния 
уебсайт: http://eu.playstation.com/psp

 Не може да възпроизвеждате определени заглавия без първо 
да актуализирате софтуера на PSP® системата.

 След като актуализирате софтуера на системата, вече не 
можете да се върнете към по-ранна версия.

 Преди за започнете актуализиране на системата проверете 
дали батерията е заредена. Възможно е актуализацията да не 
може да започне, ако батерията е изтощена.

Проверка на версията на софтуера на 
системата

Можете да проверите версията на софтуера, като 
изберете  (Settings - Настройки)   (System 
Settings – Системни настройки)  “System Information” 
(Системна информация). Текущата версия е показана в 
полето “System Software” (Софтуер на системата).

 Осигурете данните за актуализация.
  Използвайте данните за актуализация, 

за да обновите текущия софтуер на 
системата.

   Софтуерът на 
системата е 
актуализиран.

Забележка
Докато актуализацията се извършва:
• Не вадете Universal Media Disc диска.
• Не изключвайте системата.
• Не изключвайте АС адаптера.
Ако актуализацията бъде отменена преди да е завършила, 
софтуерът на системата може да се повреди и да е 
необходимо сервизно обслужване или смяна на системата. 
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Актуализиране на софтуера на системата

Методи за актуализация
Можете да актуализирате системата по един от 
следните начини.

Актуализирайте, като използвате Universal Media 
Disc диск
Можете използвате Universal Media Disc диск, който 
съдържа данни за актуализация, за да актуализирате 
софтуера на системата.

1  Свържете АС адаптера към PSP® 
системата. 

2  Сложете Universal Media Disc диск, който 
съдържа данните за актуализация.
Иконата на данните за актуализация и номера на 
версията се показват в  (Game - Игра) в 
началното меню.

3  Изберете  (PSP® Update - Актуализация на 
PSP®) и след това натиснете бутона . 
Процесът на актуализация започва. Следвайте 
инструкциите на екрана, за да завършите 
актуализацията.

Актуализиране чрез компютър
Можете да актуализирате системата, като изтеглите 
данните за актуализация от Интернет чрез компютър. 
Можете да намерите подробни инструкции на следния 
уебсайт: http://eu.playstation.com/psp 
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Изтегляне на игри

Като използвате Media Go, можете да изтегляте 
(закупувате) игри от PlayStation®Store. За да 
използвате PlayStation®Store, трябва да свържете 
компютъра към Интернет.

Изтегляне на Media Go
mediago.sony.com/

Какво представлява Media Go™?
Media Go™ е компютърно приложение, което може да се 
използва за следното:
• Изтегляне (Закупуване) на игри от PlayStation®Store
• Импортиране на файлове с музика от аудио CD.
•  Управление на снимки, файлове с музика и файлове 
с видео

•  Прехвърляне на съдържание между Media Go™  
PSP® системата

•  Създаване на резервни копия на инсталирани игри и 
запазени данни

За достъп до PlayStation®Store
Щракнете върху [Store] (Магазин) в панела за 
навигация в библиотеката, който се намира в лявата 
част на прозореца на Media Gо на компютъра.
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Изтегляне на игри

Процедура за изтегляне на игри
За да изтегляте игри от PlayStation®Store, трябва 
да изпълните следните стъпки. 

Създаване на PlayStation®Network акаунт 
(регистрация)

Влизане в акаунта

Добавяне на средства към вашия онлайн портфейл

Изтегляне на игри

За повече подробности вижте онлайн ръководството 
за потребителя.

Ръководство за потребителя на PlayStation®Store
manuals.playstation.net/document/storeindex.html

Полезна информация

 За да изтегляте игри, трябва първо да сложите носител 
Memory Stick Duo™ в слота за Memory Stick PRO Duo™ 
на PSP® системата, а след това свържете системата към 
компютър, като използвате USB кабел. 

 Можете да изтегляте (закупувате) игри от PlayStation®Store 
и чрез PS3® система.
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Откриване и отстраняване на проблеми

Прочетете този раздел, ако имате проблеми при работа с 
PSP® системата. Ако и след това не можете да решите 
проблема, моля, посетете нашите страници за поддръжка 
и обслужване на http://eu.playstation.com/support/.

Проблеми със захранването, батерията и 
зареждането

PSP® системата не се включва.
   Възможно е батерията да е изтощена. Заредете 

батерията.

Батерията не се зарежда или не се зарежда напълно.
   Ако използвате AC адаптора, за да заредите 

батерията, проверете за следното: 
  –  Дали AC адапторът е правилно включен в 

електрическия контакт
  –  Дали използвате съответния AC адаптор за този 

продукт.

   Ако използвате USB устройство за зареждане 
на батерията, проверете и обърнете внимание 
на следното:

  –  Дали USB кабелът e добре свързан със системата и с 
USB устройството.

  –  Дали USB устройството е включено.

  –  Дали системата е в USB режим. Ако на екрана не е 
изписано [USB Mode] (USB режим), изберете  
(Settings) (Настройки)   (USB Connection) 
(USB връзка).

  –  Определени USB устройства не могат да се използват 
за зареждане на батерията. За подробна информация 
вижте „Методи за зареждане” (  стр. 12).

  –  Батерията не може да се зарежда от USB 
устройство, докато използвате системата за игра или 
други действия.

   Батерията може да не се зареди добре или 
зареждането може да отнеме повече време в 
зависимост от условията на употреба и факторите 
на околната среда по време на зареждането. За 
подробности вижте „Информация за заряда на 
батерията” (  стр. 13).

   Проверете дали конекторите на AC адаптера и USB 
кабела са чисти. Ако конекторите са замърсени, 
избършете ги със сухо и меко парче плат.

Батерията се изтощава твърде бързо.
   Възможно е зарядът да се изтощи по-бързо в 

зависимост от метода на съхранение, условията на 
употреба или факторите на околната среда. За 
подробности вижте „Информация за заряда на 
батерията” (  стр. 13).
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Откриване и отстраняване на проблеми

PSP® системата е деформирана.
   Възможно е с времето батерията в PSP® системата 

да се издуе и деформира. Обадете се на съответния 
телефон за обслужване на клиенти с PSP®. 
Можете да намерите подробности в раздела с 
информация за връзка на адрес 
http://eu.playstation.com/help-support/.  

Екран и картина

Екранът внезапно се изключва.
   Ако е избрано  (Power Save Settings) (Настройки 

за икономичен режим)  [Backlight Auto-Off] 
(Задно осветление – Авт. Изкл.), задното 
осветление на LCD екрана ще се изключи 
автоматично, ако системата не е активна в 
продължение на зададения период от време.

   Ако е избрано  (Power Save Settings) (Настройки 
за икономичен режим)  [Auto Sleep] (Автоматичен 
режим „Покой”), системата ще премине автоматично 
в режим „Покой”, ако не е активна в продължение на 
зададения период от време.

Тъмните (неосветени) и постоянно осветените пиксели 
на екрана не изчезват.
   LCD екраните са изработени по високопрецизна 

технология, но понякога на екрана могат да се появят 
тъмни и/или постоянно осветени пиксели. Това не 
знак за повреда на системата. За подробна 
информация вижте „Предпазни мерки” (  стр. 6).

Цветовете на екрана не изглеждат както трябва.
   Фонът може да се сменя автоматично в началото 

на всеки месец. Можете да промените настройките 
за това в  (Theme Settings) (Настройки за тема). 

Звук

Няма звук.
   Проверете дали силата на звука не е зададена на 

нула. Опитайте се да го усилите, като натиснете 
бутона + за силата на звука, разположен в горната 
част на системата. 

   Когато са свързани слушалки, от 
високоговорителите на PSP® системата не се 
извежда звук. 

Силата на звука не се увеличава.
   Ако за  (Sound Settings) (Настройки на звука) 

 [AVLS] е зададено [On] (Вкл.), максималната 
сила на звука е ограничена. 

   На пазара има неувреждащи слуха слушалки, 
които са специално проектирани да ограничават 
нивото на звука до 90dB.

В слушалките няма звук или се чува шум.
  Проверете дали слушалките са добре свързани.
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Universal Media Disc

Системата не разпознава Universal Media Disc диска.
   Плъзнете надясно превключвателя POWER/HOLD 

(за захранване/задържане) и го задръжте за поне 
три секунди, докато индикаторът за захранването 
POWER (за захранването) изгасне. Захранването 
се изключва напълно. След това включете отново 
системата.

Memory Stick Duo™

Memory Stick Duo™ не може да бъде поставен.
   При поставянето обърнете Memory Stick Duo™ 

в правилната посока.
   Проверете дали е поставен носител, които може да 

се използва с PSP® системата. За подробности, 
вижте “Съвместими носители” (  стр.35).

Системата не разпознава Memory Stick Duo™.
   Ако носителят Memory Stick Duo™ е форматиран 

на компютър, той може да не бъде разпознат от 
PSP® системата. Ако това се случи, копирайте 
данните, които искате да запазите на персоналния 
компютър и след това отидете в  (System 
Settings - Системни настройки)  “Format Memory 
Stick™” (Форматиране на Memory Stick™) и 
преформатирайте носителя.

   Проверете дали Memory Stick Duo™ е правилно 
поставен. Извадете го и го поставете отново.

Системата не може да записва или зарежда данни.
   Възможно е да има проблем с носителя Memory 

Stick Duo™. Пробвайте да използвате друг 
носител Memory Stick Duo™, ако такъв е наличен. 

Video (Видео)

Не може да се възпроизвежда видео.
   Възможно е някои типове данни да не могат да 

бъдат възпроизвеждани.

Системата не разпознава видео файл.
   Видео файлове от типове, които не са съвместими 

с PSP® системата, няма да бъдат разпознати.
   Ако име на файл или папка бъдат променени или 

ако файл или папка бъдат преместени на друго 
място с помощта на компютър, системата може да 
не ги разпознае. 

Music (Музика)

Не може да се възпроизвежда музика.
   Методите за възпроизвеждане на някои музикални 

файлове, които се разпространяват чрез Интернет, 
може да са ограничени. В такива случаи е 
възможно данните да не могат да бъдат 
възпроизведени на PSP® системата. 
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Откриване и отстраняване на проблеми

Системата не разпознава музикален файл.
   Проверете дали музикалните данни са запазени в 

правилната папка. За повече подробности вижте 
онлайн ръководството за потребителя (  стр. 3).

   Музикални файлове от типове, които не са 
съвместими с PSP® системата, няма да бъдат 
разпознати.

Photo (Снимки)

Изображенията не се показват.
   В зависимост от размера е възможно някои 

изображения да не могат да бъдат показвани.
   Ако изображенията са редактирани с компютър, 

е възможно да не могат да се покажат.

Системата не разпознава файл с изображение.
   Проверете дали данните са запазени на правилната 

папка. За повече подробности вижте онлайн 
ръководството за потребителя (  стр. 3).

   Ако име на файл или папка бъдат променени, 
системата може да не ги разпознае.

   Изображения, които не са съвместими със PSP® 
системата, няма да бъдат разпознати.

Други проблеми

AC адапторът на системата е топъл.
   Възможно е при използване на системата АС 

адапторът да се нагрее. Това не е знак за повреда. 

Системата е включена, но не функционира.
   Проверете дали системата не е в режим 

„Задържане” (блокиране на бутоните). Ако това е 
така, плъзнете нагоре превключвателя POWER/
HOLD (за захранване/задържане), за да излезете 
от този режим. 

Системата не функционира правилно.
   Плъзнете нагоре превключвателя POWER/HOLD 

(за захранване/задържане) и го задръжте за поне 
три секунди, докато индикаторът POWER (за 
захранването) изгасне. След като системата се 
изключи напълно, включете я отново.

   Ако PSP® системата бъде внесена директно от 
студено място в топло помещение, във 
вътрешността й ще се кондензира влага.В такъв 
случай системата няма да функционира правилно. 
Изключете системата, разкачете я от 
електрическата мрежа и я оставете без да я 
ползвате за няколко часа. Ако системата все още 
не функционира правилно, обадете се на 
съответния телефон за обслужване на клиенти с 
PSP®. Можете да намерите подробности в раздела 
с информация за връзка на адрес 
http://eu.playstation.com/help-support/.
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Датата и часът са нулирани.
   Ако системата не се използва дълго време след 

като батерията се изтощи, настройката за датата 
и часа на системата може да се нулира. Следвайте 
инструкциите на екрана, за да настроите датата 
и часа.

PSP® системата не се разпознава от компютъра, когато 
е свързана чрез USB кабел.
   Проверете дали PSP® системата е в USB режим. 

Ако не е, изберете  (Settings) (Настройки)  
 (USB Connection) (USB връзка).

   Проверете дали на компютъра, който използвате, е 
инсталирана операционна система, поддържаща 
USB устройства за съхранение на данни. 

   При използване на USB хъб или други устройства, 
в зависимост от работната среда на компютъра, 
системата може да не бъде разпозната от 
компютъра. Опитайте се да свържете системата 
директно към компютъра чрез USB кабел. 

   Ако е избрано [On] (Вкл.) в  (System Settings) 
(Системни настройки)  [USB Charge] 
(Зареждане чрез USB), устройството може да не 
бъде разпознато.

PSP® системата не разпознава свързаното USB 
устройство.
   Проверете дали мултифункционалния конектор 

в долната част на системата не е замърсен. 
Избършете го с меко и сухо парче плат.

Забравили сте паролата си.
   Ако възстановите фабричните настройки от  

(System Settings) (Системни настройки)  [Restore 
Default Settings] (Възстановяване на настройките 
по подразбиране), паролата на системата ще бъде 
възстановена на „0000”. За повече подробности 
вижте онлайн ръководството за потребителя 
(  стр. 3).

   Обърнете внимание, че ако възстановите 
фабричните настройки по подразбиране, не само 
паролата на системата, а и всички други настройки 
и опции, които сте задали, ще бъдат нулирани. 
След като бъдат нулирани, тези персонални 
настройки не могат вече да бъдат възстановени 
от системата. 

Аналоговият джойстик не функционира правилно.
   На сцена или място, на които се появяват 

симптомите, движете аналоговия стик с кръгово 
движение, за да определите оптималния обхват на 
работа на джойстика. 
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Преди изхвърляне или прехвърляне на PSP® системата

Преди изхвърляне или прехвърляне на PSP® системата

Преди да изхвърлите PSP® системата или да 
прехвърлите собствеността върху нея на трето лице, 
независимо от причината за това, изтрийте всички 
данни от нея и възстановете фабричните настройки на 
системата. Това ще помогне да предотвратите 
неоторизирания достъп до ваша кредитна карта или 
други лични данни, или използването им. 

1  Изберете  (Settings) (Настройки)   
(System Settings) (Системни настройки)  
[Restore Default Settings] (Възстановяване 
на настройките по подразбиране), за да 
възстановите настройките по 
подразбиране към момента на закупуване 
на системата. 

2  Изберете  (Settings) (Настройки)   
(System Settings) (Системни настройки)  
[Format System Storage] (Форматиране на 
вградената памет), за да изтриете всички 
данни, запазени в системата.

Когато видите този символ на някой от нашите електрически 
продукти, батерии или опаковка, това означава, че съответният 
електрически продукт или батерия не трябва да бъдат 
изхвърляни като обикновен битов отпадък в Европа. За да 
осигурите правилна обработка на продукта и батерията като 
отпадък, молим да ги изхвърлите в съответствие с приложимите 
местни закони или изисквания за изхвърляне на електрическо 
оборудване/батерии. Правейки това, вие ще спомогнете за 
опазването на природните ресурси и спазването на стандартите 
на защитата на околната среда при третиране и депониране на 
отпадъци от електрически устройства.
Този символ може да се поставя върху батериите в комбинация 
с допълнителни химически символи. Химическите символи на 
живака (Hg) или оловото (Pb) се посочват, ако батерията 
съдържа повече от 0,0005% живак или повече от 0,004% олово.

Този продукт съдържа батерия, която е постоянно вградена от 
съображения за безопасност, ефективност и защита на данните. 
Не е необходимо батерията да се заменя през полезния живот на 
продукта, а ако се наложи, тя трябва да се свали от 
квалифициран сервизен персонал. За да осигурите правилна 
обработка на батерията, моля изхвърлете я като отпадък от 
електрическо оборудване.
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Спецификации

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без 
предизвестие.

PSP® (PlayStation®Portable) система

LCD екран
4,3-инчов / 10,9 cm (16:9) напълно 
прозрачен тип, TFT технология 
Приблизително 16 770 000 цвята

Звук Моно високоговорител

Вградено дисково 
устройство

Четящо устройство за Universal 
Media Disc дискове

Интерфейси

Вход за постоянно напрежение 
DC IN 5V 
Hi-Speed USB (съответстващ на 
USB 2.0) 
Изход за постоянно напрежение 
DC OUT 
Жак за слушалки 
Слот за Memory Stick PRO Duo™

Захранване

AC адаптер: DC 5,0 V 
Комплект акумулаторни батерии: 
Комплект литиево-йонни 
акумулаторни батерии

Максимален разход на 
енергия Прибл. 6 W (при зареждане)

Външни размери   
Прибл. 172,4 × 73,4 × 21,6 мм 
(ширина × височина × дълбочина) 
(без най-издадената част)

Тегло Прибл. 223 грама (вкл. комплекта 
батерии)

Работна температура 5°C - 35°C

Съвместими 
кодеци

Universal 
Media 
Disc

Видео:
H.264/MPEG-4 AVC Main Profile 
Level 3

Аудио:
H.264/MPEG-4 AVC Main Profile 
Level 3, Linear PCM, 
ATRAC3plus™

Memory 
Stick™

За повече подробности вижте 
Ръководството за потребителя 
(  стр. 3).

Лазер за Universal Media Disc
Дължина на вълната 656 - 665 nm

Мощност Макс. 0,28 mW

Тип Полупроводников, с непрекъснат 
режим

AC адаптер
Входящо напрежение AC 100-240 V, 50/60 Hz

Изходящо напрежение DC 5 V, макс. 1500 mA

Външни размери  
Прибл. 61 × 23 × 84 мм 
(ширина × височина × дълбочина) 
(без най-издадената част)

Тегло Прибл. 62 грама
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Съвместими носители

Съвместими носители

Носителите, изброени по-долу, могат да се използват 
на PSP® системата. В настоящото ръководство 
терминът “Memory Stick Duo™” означава всички 
типове носители Memory Stick™ в таблицата по-долу.

Тип Лого

Memory Stick Duo™ (не е 
съвместим с MagicGate™)

MagicGate™ Memory 
Stick Duo™ *1

Memory Stick Duo™ 
(съвместим с MagicGate™) *1 *2

Memory Stick PRO Duo™ *1 *2

Memory Stick PRO-HG 
Duo™ *1 *2

Memory Stick Micro™ 
(M2™) *1 *2 *3

*1 Съвместими с MagicGate™.
*2  Съвместим с високоскоростен пренос на данни по паралелен 
интерфейс.

*3  За да използвате носители Memory Stick Micro™, трябва да ги 
поставите в адаптер с размер M2 Duo. Ако носител Memory 
Stick Micro™ бъде поставен направо в системата, той 
вероятно няма да може да бъде изваден.

Полезна информация

 Носители със стандартния размер за Memory Stick™ не могат 
да се използват със системата. 

 Не се предоставят никакви гаранции за правилното 
функциониране на всички носители Memory Stick™.

 Ако носител Memory Stick Duo™ е форматиран на 
устройство, различно от PSP® системата, например на 
компютър, е възможно системата да не го разпознае. Ако това 
се случи, отидете в  (System Settings - Системни 
настройки)  “Format Memory Stick™” (Форматиране на 
Memory Stick™) и преформатирайте носителя.

Universal Media Disc
Всеки Universal Media Disc диск има регионален код, 
който показва географския регион, където се продава 
дискът. Тази система може да възпроизвежда Universal 
Media Disc дискове, маркирани с регионални кодове 
“ALL” или “2”.
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Memory Stick Duo™

За най-добри резултати следвайте следните препоръки:

 Не докосвайте зоната с конекторите () с ръце или с 
метални предмети.

 Не натискайте силно, когато пишете в зоната за бележки ().
 Не съхранявайте и не използвайте носители Memory Stick 

Duo™ на места:
  – с висока температура, напр. в автомобили;
  – изложени на директна слънчева светлина;
  – с висока влажност или условия, които ускоряват корозията.
 Когато използвате носители Memory Stick Duo™ без 
превключвател за защита от презапис, внимавайте да не 
изтриете данните на носителите или да запишете върху тях 
други данни по невнимание. Ако вашите носители Memory 
Stick Duo™ имат превключвател за защита от презапис, 
можете да ги защитите срещу изтриване, презапис или запис 
на данни, като поставите превключвателя в позиция LOCK 
(Заключено). 

Записани данни
Не използвайте информационните носители Memory 
Stick Duo™ по следните начини, тъй като това може да 
доведе до загуба или повреда на данни:
 Не вадете Memory Stick Duo™ и не изключвайте системата по 
време на зареждане, запазване на данни или форматиране на 
носителя.

 Не използвайте на места, изложени на статично 
електричество или електрически смущения.

Ако по някаква причина се загубят или повредят софтуер 
или данни, обикновено не е възможно те да бъдат 
възстановени или поправени. Препоръчваме редовно да 
правите резервни (архивни) копия на софтуера и данните. 
Sony Computer Entertainment Inc. и нейните дъщерни 
фирми и филиали не носят отговорност за вреди, разходи
или щети, причинени от загуба или повреда на софтуер или 
на данни. 

Ограничение за размера на файловете
Спецификациите на файловата система, която се 
използва на носителите Memory Stick Duo™ 
ограничават до 4 GB максималният размер на всеки 
файл, който може да бъде записан или възпроизведен.

MagicGate™
 е наименование на технология за 

защита на авторските права, разработена от Sony 
Corporation.
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Авторски права и търговски марки

Авторски права и търговски марки

„ ”, „PlayStation”, „ ”, и „ ” са 
регистрирани търговски марки на Sony Computer Entertainment 
Inc. „PS3” е търговска марка на същата компания.

„XMB” и „xross media bar” са търговски марки на Sony 
Corporation и Sony Computer Entertainment Inc.

„SONY” и „ ” са регистрирани търговски марки на Sony 
Corporation. „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „Memory 
Stick Micro”, „M2”, „ ” и „MagicGate” са търговски марки 
на същата компания.

U.S. and foreign patents licenced from Dolby Laboratories.

 
 ATOK is a registered trademark of JUSTSYSTEM CORP. in Japan 
and other countries

Software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its 
contributors is used for the communication functions of this 
product. For more information, see
http://www.scei.co.jp/psp-license/pspnet.txt

This product includes RSA BSAFE® Cryptographic software from 
RSA Security Inc. 
RSA, BSAFE are either registered trademarks or trademarks of RSA 
Security Inc. in the United States and/or other countries. RSA 
Security Inc. All rights reserved.

This product adopts S3TC texture compression technology under 
licence from S3 Graphics, Co., Ltd.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licenced from 
Fraunhofer IIS and Thomson.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG 
Group.

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
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Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software 
and its documentation for any purpose is hereby granted without 
fee, provided that (i) the above copyright notices and this 
permission notice appear in all copies of the software and related 
documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon 
Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to 
the software without the specific, prior written permission of Sam 
Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS-IS” AND WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR 
OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON 
GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, 
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, 
OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS 
OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH 
THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

The PSP® system’s RSS Channel feature uses RSS (Really Simple 
Syndication) 2.0 technology. For details on RSS 2.0, visit 
http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss

Всички други търговски марки са притежание на съответните 
им собственици.
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Авторски права и търговски марки



© 2011 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

Онлайн ръководството за потребителя 
eu.playstation.com/psp/support/manuals 

Официален сайт за PSP® 
eu.playstation.com/psp

Поддръжка 
eu.playstation.com/support
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