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Πίνακας περιεχομένων

Τεκμηρίωση του συστήματος PSP®

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το 
σύστημα PSP® σε αυτό το εγχειρίδιο αλλά και online.

• Εγχειρίδιο χρήσης (το παρόν έγγραφο)
Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει χαρακτηριστικά 
υλισμικού και παρέχει βασικές πληροφορίες για 
τον τρόπο ρύθμισης και λειτουργίας του 
συστήματος PSP® και τον τρόπο εκκίνησης 
παιχνιδιών. Το εγχειρίδιο επίσης περιλαμβάνει 
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για την ασφαλή 
και σωστή χρήση του συστήματος.

• Οδηγός χρήσης
Ο παρόν online οδηγός περιέχει λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 
χαρακτηριστικών του συστήματος PSP®. 
Μπορείτε να προβάλλετε τον online οδηγό χρήσης 
με το πρόγραμμα περιήγησης στο Web του 
υπολογιστή σας. 
eu.playstation.com/psp/support/manuals

Οι πληροφορίες για τη λειτουργικότητα συστήματος 
και οι εικόνες που δημοσιεύονται στο παρόν έντυπο 
ενδεχομένως να διαφέρουν από αυτές για το δικό 
σας σύστημα PSP®, ανάλογα με την έκδοση 
λογισμικού συστήματος που χρησιμοποιείται.
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4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην 
ανοίγετε το εσωτερικό της συσκευής. Για επισκευή, 
επικοινωνήστε με τους αρμόδιους τεχνικούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Η χρήση χειριστηρίων ή ρυθμίσεων, καθώς 
και η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από αυτές 
που ορίζονται στο παρόν, ενδέχεται να οδηγήσει σε 
έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

Αυτή η συσκευή έχει ταξινομηθεί ως προϊόν CLASS 1 LASER 
υπό τις προδιαγραφές της οδηγίας IEC60825-1+A2: 2001.

 Αυτό το προϊόν προορίζεται για ηλικίες άνω των 6 ετών.
 Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση του συστήματος PSP®. 
Για να αποφύγετε την καταπόνηση των ματιών, πρέπει να 
κάνετε διάλειμμα 15 λεπτών κάθε μία ώρα παιχνιδιού.

 Αν αντιμετωπίσετε κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα 
υγείας, διακόψτε αμέσως τη χρήση του συστήματος. Αν τα 
συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
– Ζαλάδα, ναυτία, κούραση ή συμπτώματα παρόμοια 
με ναυτία

– Ενόχληση ή πόνο σε μέρος του σώματος, όπως στα μάτια, 
τα αυτιά, τα χέρια ή τους βραχίονες

Πληροφορίες για τους κανονισμούς
 Η πινακίδα ονομαστικών τιμών βρίσκεται στο εσωτερικό 
του καλύμματος δίσκου του συστήματος.

Ο κατασκευαστής του παρόντος προϊόντος είναι η Sony 
Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 
108-0075 Japan (Ιαπωνία).
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για ΕΜΣ και ασφάλεια 
προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 
61, 70327 Stuttgart, Germany (Γερμανία).
Τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Computer 
Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP.
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Φωτοευαισθησία 
Πρέπει πάντα να παίζετε σε καλά φωτιζόμενο χώρο. Κάθε 
ώρα θα πρέπει να κάνετε διαλείμματα των 15 λεπτών. 
Αποφύγετε να παίζετε όταν είστε κουρασμένοι ή υποφέρετε 
από αϋπνία. Μερικά άτομα είναι ευαίσθητα στο φλας ή σε 
φώτα που τρεμοπαίζουν ή σε γεωμετρικά σχήματα και μοτίβα, 
μπορεί να έχουν μια μη εντοπισμένη επιληπτική κατάσταση 
και μπορεί να αντιμετωπίζουν επιληπτικές κρίσεις όταν 
παρακολουθούν τηλεόραση ή παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Πριν 
παίξετε βιντεοπαιχνίδια, συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν 
υποφέρετε από επιληπτική κατάσταση και αμέσως αν 
αντιμετωπίσετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα κατά 
τη διάρκεια του παιχνιδιού: ζαλάδα, αλλοίωση στην όραση, 
μυϊκούς σπασμούς, άλλη ακούσια κίνηση, απώλεια 
αισθήσεων, σύγχυση ή/και σπασμούς. 

Τραυματισμοί επαναληπτικής κίνησης
Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση του συστήματος PSP®. 
Κάθε ώρα θα πρέπει να κάνετε διαλείμματα των 15 λεπτών. 
Σταματήστε τη χρήση του PSP® αμέσως αν αισθανθείτε κάτι 
δυσάρεστο ή πόνο στα χέρια, στους καρπούς ή στους 
βραχίονες. Αν η κατάσταση παραμένει, συμβουλευτείτε γιατρό. 

Ακουστικά
Ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών έτσι ώστε να μπορείτε 
να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντα χώρου. Αν ακούτε 
κουδούνισμα ή νιώσετε ενόχληση στα αυτιά σας, διακόψτε τη 
χρήση των ακουστικών. 

Λογισμικό συστήματος
Το λογισμικό συστήματος που συνοδεύει το παρόν προϊόν 
υπόκειται σε περιορισμένη άδεια χρήσης από τη Sony 
Computer Entertainment Inc. Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.scei.co.jp/psp-eula/.

Πληροφορίες για τον εθνικό έλεγχο εξαγωγών
Αυτό το προϊόν μπορεί να εμπίπτει στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας περί εθνικού ελέγχου εξαγωγών. Πρέπει να 
συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις αυτής της νομοθεσίας και 
με όλους τους ισχύοντες νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, 
σχετικά με το προϊόν αυτό. 



6 Προφυλάξεις

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά 
αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

Συμβατότητα εξαρτημάτων
Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή περιφερειακά που 
προορίζονται για άλλο μοντέλο του συστήματος PSP®, 
επειδή αυτά τα εξαρτήματα/περιφερειακά ενδέχεται να 
μην είναι συμβατά με το σύστημά σας. Για λεπτομέρειες, 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://eu.playstation.com/psp. 

Ασφάλεια
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί με την υψηλότερη φροντίδα για 
την ασφάλεια. Εντούτοις, οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, αν 
δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, 
ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Για να διασφαλιστεί λειτουργία 
χωρίς ατυχήματα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
 Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και 
τις οδηγίες.

 Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το τροφοδοτικό 
εναλλασσόμενου ρεύματος.

 Διακόψτε τη χρήση, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό 
εναλλασσόμενου ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα και 
αποσυνδέστε τυχόν άλλα καλώδια αμέσως αν η συσκευή 
λειτουργήσει με αφύσικο τρόπο, δημιουργήσει 
ασυνήθιστους ήχους ή οσμές ή είναι πολύ ζεστή στο άγγιγμα 
ή έχει παραμορφωθεί.

Προφυλάξεις

Χρήση και χειρισμός
 Χρησιμοποιήστε έναν καλά φωτισμένο χώρο και κρατήστε 
την οθόνη σε ασφαλή απόσταση από το πρόσωπό σας.

 Κρατήστε το σύστημα και τα εξαρτήματα μακριά από μικρά 
παιδιά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν το μέσο 
Memory Stick Duo™ ή να τυλίξουν τα καλώδια/ιμάντες γύρω 
τους, γεγονός που μπορεί να επιφέρει τραυματισμό ή να 
προκαλέσει ατύχημα ή δυσλειτουργία. 

 Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ενώ οδηγείτε όχημα ή 
ποδήλατο.

 Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ή τα εξαρτήματα κοντά σε 
νερό.

 Χρησιμοποιήστε μόνο προσαρτήματα/εξαρτήματα που 
έχουν καθοριστεί από τον κατασκευαστή.

 Μην εκθέτετε το σύστημα ή τα εξαρτήματα σε υψηλές 
θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή άμεση ακτινοβολία.

 Μην αφήνετε το σύστημα ή τα εξαρτήματα στο αυτοκίνητο 
με τα παράθυρα κλειστά (ειδικά το καλοκαίρι).

 Μην εκθέτετε το σύστημα ή τα εξαρτήματα σε σκόνη, καπνό 
ή ατμό.

 Μην αφήνετε υγρά ή μικρά σωματίδια να εισχωρήσουν στο 
σύστημα ή τα εξαρτήματα.

 Μην τοποθετείτε το σύστημα ή τα εξαρτήματα σε επιφάνειες 
που έχουν κλίση, δεν είναι σταθερές ή είναι εκτεθειμένες σε 
κραδασμούς.

 Μην πετάτε, ρίχνετε ή πατάτε πάνω στο σύστημα ή τα 
εξαρτήματα και μην υποβάλετε τις συσκευές σε ισχυρά 
χτυπήματα. Αν κάτσετε ενώ έχετε το σύστημα PSP® στην 
πίσω τσέπη ή αν τοποθετήσετε το σύστημα στο βάθος του 
σάκου σας μαζί με βαριά αντικείμενα, ενδέχεται να 
προκληθούν βλάβες στο σύστημα.
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Προφυλάξεις 7

 Μην περιστρέφετε βίαια το σύστημα PSP® και μην εκθέτετε 
το σύστημα σε ισχυρά χτυπήματα κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού, αφού κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει το 
σύστημα. 

 Χειριστείτε τον αναλογικό μοχλό με προσοχή.
 Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο σύστημα ή 
στα εξαρτήματα.

 Μην αγγίζετε και μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στις 
υποδοχές σύνδεσης του συστήματος ή των εξαρτημάτων.

 Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, το σύστημα ή το 
τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος μπορεί να φτάσει 
σε θερμοκρασία 40°C ή και περισσότερο. Μην αγγίζετε το 
σύστημα ή το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος για 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα κάτω από αυτές τις 
συνθήκες. Η εκτεταμένη επαφή κάτω από αυτές τις 
συνθήκες μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα χαμηλής 
θερμοκρασίας*. 
* Τα εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας είναι εγκαύματα 
που συμβαίνουν όταν το δέρμα έρθει σε επαφή με 
αντικείμενα σχετικά χαμηλής θερμοκρασίας (40°C ή 
μεγαλύτερης) για παρατεταμένη χρονική περίοδο. 

Χρήση τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος
 Για την ασφάλειά σας, να χρησιμοποιείτε μόνο το 
τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται. 
Άλλοι τύποι μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, 
ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.

 Μην αγγίζετε το βύσμα του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου 
ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

 Μην αγγίζετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος ή 
το σύστημα, αν είναι συνδεδεμένα σε πρίζα, κατά τη 
διάρκεια καταιγίδας.

 Μην αφήνετε τη σκόνη ή ξένα υλικά να συσσωρευτούν 
γύρω από το σύστημα ή στις υποδοχές των εξαρτημάτων. 

Αν υπάρχει σκόνη ή ξένα υλικά στις υποδοχές του 
συστήματος ή στο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος, 
σκουπίστε τα με ένα στεγνό πανί πριν από τη σύνδεση. Η 
σκόνη ή άλλο υλικό στις υποδοχές μπορεί να προκαλέσει 
φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

 Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος 
από την πρίζα και αποσυνδέστε τυχόν άλλα καλώδια από το 
σύστημα πριν το καθάρισμα ή όταν δεν σκοπεύετε να 
χρησιμοποιήσετε το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Προστατέψτε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος 
για να μην πατηθεί ή συμπιεστεί ειδικά στα βύσματα, στις 
υποδοχές ευκολίας και στο σημείο που εξέρχεται από το 
σύστημα.

 Κατά την αποσύνδεση του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου 
ρεύματος, κρατήστε το από το βύσμα και τραβήξτε το από 
την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο και μην το 
αφαιρείτε υπό γωνία.

 Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα για παιχνίδι ή 
αναπαραγωγή βίντεο όταν είναι καλυμμένο με οποιοδήποτε 
είδος υφάσματος. Αν θέλετε να σταματήσετε ή να φυλάξετε 
προσωρινά το σύστημα ενώ παίζετε ή βλέπετε βίντεο, πρέπει 
να θέσετε το σύστημα σε λειτουργία αδράνειας, πριν το 
τοποθετήσετε στη θήκη ή σε κάλυμμα. Επίσης, μην 
χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος 
όταν είναι καλυμμένο με ύφασμα για την αποφυγή της 
υπερθέρμανσης.

 Μην συνδέετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος 
σε μετασχηματιστή τάσης ή ρεύματος. Η σύνδεση του 
τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος σε 
μετασχηματιστή τάσης για ταξίδια στο εξωτερικό ή σε 
εναλλάκτη ρεύματος για χρήση σε όχημα μπορεί να 
προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας στο τροφοδοτικό και 
μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή βλάβη.
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Οθόνη LCD
 Η οθόνη LCD είναι κατασκευασμένη από γυαλί και μπορεί 
να σπάσει αν ασκηθεί υπερβολική πίεση σε αυτή.

 Σε ορισμένες θέσεις της οθόνης LCD, μπορεί να εμφανίζονται 
pixel που δεν είναι φωτεινά και pixel που παραμένουν 
διαρκώς φωτεινά. Η εμφάνιση τέτοιων σημείων είναι 
φυσιολογική στις οθόνες LCD και δεν αποτελεί ένδειξη 
βλάβης του συστήματος. Οι οθόνες LCD είναι 
κατασκευασμένες με τεχνολογία υψηλής ακρίβειας. Όμως, 
ένας πολύ μικρός αριθμός σκούρων pixel ή συνεχώς φωτεινών 
pixel υπάρχει σε όλες τις οθόνες. Επίσης, μια αλλοιωμένη 
εικόνα ενδέχεται να παραμένει στην οθόνη για αρκετά 
δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του συστήματος. 

 Η απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στην οθόνη LCD του συστήματος. Προσέχετε όταν 
χρησιμοποιείτε το σύστημα σε εξωτερικούς χώρους ή κοντά 
σε παράθυρο. 

 Κατά τη χρήση του συστήματος σε ψυχρό περιβάλλον, 
μπορεί να παρατηρήσετε σκιές στα γραφικά ή η οθόνη 
μπορεί να φαίνεται πιο σκούρα από το κανονικό. Αυτό δεν 
είναι βλάβη και η οθόνη θα επιστρέψει στη φυσιολογική 
κατάσταση όταν η θερμοκρασία ανέβει. 

 Μην αφήνετε φωτογραφίες να προβάλλονται στην οθόνη 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
τη μόνιμη εμφάνιση μιας αμυδρής εικόνας στην οθόνη.

Σχετικά με την “κεφαλή ανάγνωσης”
Μην αγγίζετε την “κεφαλή ανάγνωσης” που υπάρχει στο 
εσωτερικό του καλύμματος δίσκου του συστήματος. Αν 
αγγίξετε την κεφαλή ανάγνωσης μπορεί να προκληθεί ζημιά 
στο σύστημα.

Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ το σύστημα ή τα 
εξαρτήματα
Χρησιμοποιήστε το σύστημα PSP® και τα εξαρτήματα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Δεν 
παρέχεται καμία άδεια για ανάλυση ή τροποποίηση του 
συστήματος ή για ανάλυση και χρήση της διαμόρφωσης των 
παραμέτρων του κυκλώματός του. Η αποσυναρμολόγηση θα 
ακυρώσει την εγγύηση του συστήματος και μπορεί να είναι 
επιβλαβής. Συγκεκριμένα, η οθόνη LCD περιέχει επικίνδυνα 
μέρη υψηλής τάσης και η δέσμη λέιζερ για την ανάγνωση του 
Universal Media Disc μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην όραση, 
εάν εκτεθεί απευθείας στα μάτια.

Κεφαλή ανάγνωσης 
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Προφυλάξεις

Συμπύκνωση υγρασίας
Αν το σύστημα PSP® ή το Universal Media Disc μεταφερθεί 
απευθείας από μια κρύα σε μια ζεστή τοποθεσία, ενδέχεται να 
συμπυκνωθεί υγρασία στο φακό στο εσωτερικό του 
συστήματος ή πάνω στο Universal Media Disc. Αν συμβεί κάτι 
τέτοιο, το σύστημα μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά. Σε αυτή 
την περίπτωση, αφαιρέστε το Universal Media Disc, 
απενεργοποιήστε το σύστημα και βγάλτε το από την πρίζα. 
Μην επανατοποθετήσετε το Universal Media Disc μέχρι να 
εξατμιστεί η υγρασία (για αυτό μπορεί να χρειαστούν αρκετές 
ώρες). Αν το σύστημα εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, 
επικοινωνήστε με την αρμόδια γραμμή εξυπηρέτησης πελατών 
PSP®, που αναφέρεται σε κάθε εγχειρίδιο λογισμικού του PSP®.

Χειρισμός του Universal Media Disc
 Μην αγγίζετε το άνοιγμα στο πίσω μέρος του δίσκου 

(επιφάνεια εγγραφής του δίσκου) με τα δάχτυλά σας.
 Μην αφήνετε σκόνη, άμμο, ξένα αντικείμενα ή άλλους 
τύπους ακαθαρσιών να συγκεντρωθούν στο δίσκο.

 Αν το Universal Media Disc δεν είναι καθαρό, σκουπίστε 
απαλά την εξωτερική επιφάνεια και τις επιφάνειες εγγραφής 
του Universal Media Disc με ένα μαλακό πανί. Μην 
χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλες χημικές ουσίες.

 Μη χρησιμοποιείτε Universal Media Disc που είναι ραγισμένο 
ή στρεβλωμένο ή που έχει επισκευαστεί. Το Universal Media 
Disc μπορεί να σπάσει μέσα στο σύστημα PSP® και να 
προκαλέσει τραυματισμό ή δυσλειτουργία.

Χειρισμός και φροντίδα των εξωτερικών επιφανειών
Για να αποφύγετε φθορά ή αποχρωματισμό του συστήματος 
PSP®, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
 Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα χημικά για να 
καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια.

 Μην αφήνετε το σύστημα να έρχεται σε απευθείας επαφή με 
προϊόντα από καουτσούκ ή βινύλιο για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα.

 Χρησιμοποιείτε καθαρό πανί χωρίς χημικές ουσίες για τον 
καθαρισμό του συστήματος.

Πριν τη χρήση του αναλογικού μοχλού
 Μην προσπαθήσετε να βγάλετε τον αναλογικό μοχλό από το 
μπροστινό μέρος του συστήματος, επειδή θα προκληθεί ζημιά 
στο σύστημα και ενδέχεται να καταλήξει σε τραυματισμό.

 Για βέλτιστα αποτελέσματα, επιλέξτε  (Settings) 
(Ρυθμίσεις)   (System Settings) (Ρυθμίσεις συστήματος) 
και μετά στο μενού [System Information] (Πληροφορίες 
συστήματος), που εμφανίζεται στην οθόνη, περιστρέψτε τον 
αναλογικό μοχλό με κυκλική κίνηση για να ρυθμιστεί το 
εύρος κίνησης του αναλογικού μοχλού.

Καθαρισμός
Για λόγους ασφάλειας, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό 
εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και αποσυνδέστε 
οποιοδήποτε άλλο καλώδιο πριν τον καθαρισμό του συστήματος.

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας και της 
οθόνης LCD
Σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό πανί.

Καθαρισμός των υποδοχών σύνδεσης
Αν οι υποδοχές στο σύστημα PSP® ή στο καλώδιο USB 
βρομίσουν, τα σήματα μπορεί να μην αποσταλούν ή να μην 
ληφθούν σωστά. Επίσης, αν η υποδοχή στα ακουστικά έχει 
ακαθαρσίες, μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή διακοπές στον 
ήχο. Σκουπίστε τις υποδοχές με ένα στεγνό και μαλακό πανί 
για να τις διατηρήσετε καθαρές.

Θήκες και καλύμματα
Όταν τοποθετείτε το σύστημα PSP® σε μια θήκη που 
διατίθεται στο εμπόριο, απενεργοποιήστε την ισχύ ή 
τοποθετήστε το σύστημα σε λειτουργία αδράνειας. Μην 
χρησιμοποιείτε το σύστημα ενώ βρίσκεται στη θήκη. Αν 
αφήσετε ενεργοποιημένο το σύστημα ή το χρησιμοποιείτε ενώ 
βρίσκεται στη θήκη ή το κάλυμμα, μπορεί να προκληθεί 
υπερθέρμανση ή ζημιά στο σύστημα. 
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Ονόματα και λειτουργίες μερών του συστήματος
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Ονόματα και λειτουργίες μερών του συστήματος

 1 Πλήκτρα κατεύθυνσης

 2 Ηχείο

 3 Πλήκτρο L

 4 Είσοδος Memory Stick PRO Duo™

 5 Ένδειξη πρόσβασης στο Memory 
Stick PRO Duo™

Ανάβει όταν γίνεται ανάγνωση ή 
εγγραφή δεδομένων από το μέσο 
Memory Stick Duo™

Σημείωση
Όταν η ένδειξη πρόσβασης 
στο Memory Stick PRO Duo™ 
είναι αναμμένη, μην εξάγετε 
το μέσο Memory Stick Duo™, 
μην σβήσετε το σύστημα και 
μην θέσετε το σύστημα σε 
λειτουργία αδράνειας, επειδή 
μπορεί να προκληθεί απώλεια 
ή καταστροφή δεδομένων.

 6 Ένδειξη POWER
 Σταθερά πράσινη

Ενεργοποιημένη

 Σταθερά πορτοκαλί
Φορτίζεται

 Αναβοσβήνει πράσινη
Χαμηλό επίπεδο φόρτισης

 Σβηστή
Απενεργοποίηση/Λειτουργία 
αδράνειας

 7 Υποδοχή USB

8 Οθόνη LCD

9 Πλήκτρο R

10  Πλήκτρο , πλήκτρο ,
 πλήκτρο , πλήκτρο 

11   Αναλογικός μοχλός
Για χρήση με παιχνίδια που 
υποστηρίζουν λειτουργία με 
αναλογικό μοχλό.

12  Κουμπί PS

13  Πλήκτρο έντασης ήχου

14  Πλήκτρο SELECT

15 Πλήκτρο START

16 Υποδοχή ιμάντα
Προσδέστε έναν ιμάντα 
(πωλείται ξεχωριστά) όπως 
απεικονίζεται παρακάτω.

 17 Διακόπτης POWER/HOLD
Σύρσιμο προς τα δεξιά
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
του συστήματος (  σελίδα 15). 

Σύρσιμο προς τα αριστερά
Κλείδωμα των πλήκτρων 
συστήματος.

 18 Υποδοχή ακουστικών



12 Φόρτιση μπαταρίας

Φόρτιση μπαταρίας

Πριν από τη χρήση του συστήματος PSP® για πρώτη 
φορά μετά την αγορά, ή όταν το επίπεδο φόρτισης 
μπαταρίας είναι χαμηλό, πρέπει να ακολουθήσετε τα 
παρακάτω βήματα για να φορτίσετε την μπαταρία.

 Προσοχή
 Διακόψτε τη χρήση, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό 
εναλλασσόμενου ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα και 
αποσυνδέστε τυχόν άλλα καλώδια αμέσως αν η 
συσκευή λειτουργήσει με αφύσικο τρόπο, δημιουργήσει 
ασυνήθιστους ήχους ή οσμές ή είναι πολύ ζεστή στο 
άγγιγμα ή έχει παραμορφωθεί.

 Μην συνδέετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος του συστήματος PSP® στην πρίζα μέχρι να 
κάνετε όλες τις άλλες συνδέσεις.

 Η υποδοχή της πρίζας πρέπει να τοποθετείται κοντά 
στον εξοπλισμό και η πρόσβαση σε αυτήν πρέπει να 
είναι εύκολη. 

Μέθοδοι φόρτισης

Φόρτιση με τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος
Η μπαταρία του συστήματος μπορεί να φορτιστεί με 
τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος.

1

2

Η ένδειξη POWER ανάβει με πορτοκαλί χρώμα, 
υποδεικνύοντας ότι η φόρτιση έχει αρχίσει. Η ένδειξη 
POWER θα σβήσει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Ένδειξη POWER

Προς την πρίζα
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Φόρτιση με συσκευή USB
Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα PSP® και μετά το 
συνδέετε σε συσκευή που έχει υποδοχή USB (όπως 
υπολογιστής), η μπαταρία του συστήματος αρχίζει να 
φορτίζει. Ενώ η μπαταρία φορτίζει, η ένδειξη POWER 
θα είναι αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα και στην 
οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη [USB Mode] 
(Λειτουργία USB).

Υποδείξεις

 Δεν μπορείτε να φορτίσετε το σύστημα PSP® με συσκευή 
USB ενώ παίζετε παιχνίδι ή εκτελείτε άλλες λειτουργίες. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό 
εναλλασσόμενου ρεύματος για να φορτίσετε την μπαταρία.

 Για να μεταβείτε σε λειτουργία USB χειροκίνητα, επιλέξτε 
 (Settings) (Ρυθμίσεις)   (USB Connection) 

(Σύνδεση USB).
  Η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο όταν το 
σύστημα είναι ενεργοποιημένο κατά τη φόρτιση ή όταν 
χρησιμοποιείται συσκευή USB για τη φόρτιση.

  Ίσως να μην μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία αν η 
συσκευή USB ή ο διανομέας USB δεν παρέχει αρκετή ισχύ 
για φόρτιση. Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε διαφορετική 
συσκευή USB ή σε διαφορετική υποδοχή USB στη συσκευή. 

Πληροφορίες για τη φόρτιση μπαταρίας

Έλεγχος του επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης μπαταρίας 
με το εικονίδιο που εμφανίζεται στην άνω δεξιά γωνία 
της οθόνης. 

Όταν μένει μικρό επίπεδο φόρτισης μπαταρίας, 
εμφανίζεται το εικονίδιο  και η ένδειξη ισχύος 
αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Αν συμβεί αυτό, 
φορτίστε την μπαταρία.

Υπόδειξη
Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, το επίπεδο φόρτισης μπορεί να μην αντιστοιχεί 
στο ακριβές επίπεδο φόρτισης.
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Εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης της μπαταρίας*
Φόρτιση με 
τροφοδοτικό 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος

Περίπου 2 ώρες 20 λεπτά

Φόρτιση με συσκευή 
USB Περίπου 4 ώρες

* Όταν φορτίζετε μπαταρία με μηδενική φόρτιση

Υπόδειξη
Συνιστάται να φορτίσετε την μπαταρία σε περιβάλλον όπου η 
θερμοκρασία είναι 10°C έως 30°C. Η φόρτιση σε άλλο 
περιβάλλον μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική και μπορεί 
να οδηγήσει σε απόδοση μπαταρίας μικρότερη από τη βέλτιστη.

Εκτιμώμενη διάρκεια μπαταρίας
Παιχνίδι Περίπου 3 έως 5 ώρες*1

Αναπαραγωγή βίντεο Περίπου 3 έως 4 ώρες*2

*1 Βάσει δοκιμών που διεξήχθησαν σε λειτουργία ενός παίκτη, 
με χρήση ακουστικών. 

*2 Βάσει δοκιμών που διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας διάφορα 
ηχεία συστήματος αντί για ακουστικά, επίπεδο έντασης και 
επίπεδο φωτεινότητας οθόνης.

Υπόδειξη
Η διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον 
τύπο του περιεχομένου που αναπαράγεται, τις συνθήκες 
χρήσης και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η διάρκεια 
της μπαταρίας θα μειωθεί με την επανειλημμένη χρήση και την 
παλαίωση. 

Διάρκεια ζωής της μπαταρίας
Η ενσωματωμένη μπαταρία έχει περιορισμένη 
διάρκεια ζωής. Η διάρκεια της μπαταρίας θα μειωθεί 
με την επανειλημμένη χρήση και την παλαίωση. Αν η 
διάρκεια της μπαταρίας μειωθεί σημαντικά, 
επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία εξυπηρέτησης 
πελατών του PSP®. Θα βρείτε λεπτομέρειες στην 
ενότητα με τα στοιχεία επικοινωνίας στη διεύθυνση 
http://eu.playstation.com/help-support/.

Υπόδειξη
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τον 
τρόπο αποθήκευσής της και τις συνθήκες χρήσης, 
περιλαμβάνοντας τους μακροχρόνιους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, όπως η θερμοκρασία.
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Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος

Ενεργοποίηση του συστήματος

1  Σύρετε το διακόπτη POWER/HOLD προς 
τα δεξιά.

 

Η ένδειξη POWER ανάβει με πράσινο χρώμα.

Απενεργοποίηση του συστήματος

1  Σύρετε και κρατήστε το διακόπτη POWER/
HOLD προς τα δεξιά για περισσότερα από 
τρία δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη POWER σβήνει.

Μετάβαση του συστήματος σε λειτουργία 
αδράνειας

Μπορείτε να κάνετε παύση του συστήματος ενώ 
παίζετε παιχνίδια ή άλλο περιεχόμενο. 
Η αναπαραγωγή αρχίζει από το σημείο όπου το 
σύστημα μετέβη σε λειτουργία αδράνειας.

1  Σύρετε το διακόπτη POWER/HOLD προς 
τα δεξιά.
Η ένδειξη POWER σβήνει και το σύστημα 
μεταβαίνει σε λειτουργία αδράνειας.

Κατάργηση της λειτουργίας αδράνειας
Σύρετε το διακόπτη POWER/HOLD προς τα δεξιά.

Υπόδειξη
Κάποιο λογισμικό μπορεί να μην επιτρέπει στο σύστημα να 
εισέλθει σε λειτουργία αδράνειας.

Ένδειξη POWER

Διακόπτης POWER/HOLD
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Χρήση του μενού XMB™ (XrossMediaBar)

Το σύστημα PSP® περιλαμβάνει ένα περιβάλλον χρήστη που ονομάζεται XMB™ (XrossMediaBar).

1  Επιλέξτε μια κατηγορία 
χρησιμοποιώντας το 
κουμπί προς τα αριστερά 
ή το κουμπί προς τα 
δεξιά.

2  Επιλέξτε ένα στοιχείο 
χρησιμοποιώντας το 
κουμπί προς τα επάνω ή 
το κουμπί προς τα κάτω.

3  Πατήστε το πλήκτρο 
 για επιβεβαίωση του 

επιλεγμένου στοιχείου.

Υπόδειξη

Μπορείτε να ακυρώσετε μια λειτουργία αν 
πατήσετε το πλήκτρο .

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη διαφέρουν 
ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του συστήματος.

Category

Item

Πλήκτρα κατεύθυνσης Πλήκτρο Πλήκτρο Πλήκτρο 
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Χρήση του μενού XMBTM (XrossMediaBar) 

Χρήση του μενού επιλογών
Επιλέξτε ένα εικονίδιο και μετά πατήστε το πλήκτρο  
για να εμφανίσετε το μενού επιλογών.

Χρήση του πίνακα ελέγχου
Ενώ αναπαράγετε περιεχόμενο, πατήστε το πλήκτρο 

 για να εμφανίσετε τον πίνακα ελέγχου.

Κατηγορίες

Game (Παιχνίδι)
Παίξτε παιχνίδια

Video (Βίντεο)
Παρακολουθήστε βίντεο

Music (Μουσική)
Ακούστε μουσική

Photo (Φωτογραφία)
Προβάλλετε φωτογραφίες

Extra (Πρόσθετα)
Προβάλλετε κόμικς

Settings (Ρυθμίσεις)
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις 
συστήματος PSP®

Εικονίδια Μενού επιλογών

Πίνακας ελέγχου
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Αναπαραγωγή παιχνιδιών Universal Media Disc

1  Τοποθετήστε το δάκτυλό σας στο κοίλωμα 
στο πάνω μέρος του συστήματος για να 
ανοίξετε το κάλυμμα δίσκου.

2  Τοποθετήστε το Universal Media Disc και 
κλείστε το κάλυμμα δίσκου.
Ελέγξτε ότι το κάλυμμα δίσκου είναι καλά 
κλεισμένο.

3  Επιλέξτε το εικονίδιο και κατόπιν πατήστε 
το πλήκτρο .
Η αναπαραγωγή αρχίζει.

Υποδείξεις

 Για να αφαιρέσετε το Universal Media Disc, διακόψτε την 
αναπαραγωγή και στη συνέχεια ανοίξτε το κάλυμμα δίσκου.

 Για να αποθηκεύσετε δεδομένα του παιχνιδιού, πρέπει 
πρώτα να εισάγετε ένα Memory Stick Duo™ στην είσοδο 
memory stick.

Τερματισμός παιχνιδιού
Πατήστε το κουμπί PS για να τερματίσετε ένα παιχνίδι.

1

2

Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής.

Κουμπί PS
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Αναπαραγωγή περιεχομένου Memory Stick Duo™

Αναπαραγωγή περιεχομένου Memory Stick Duo™

 Προειδοποίηση
Φυλάξτε το μέσο Memory Stick Duo™ μακριά από τα 
μικρά παιδιά, επειδή τα παιδιά μπορεί να καταπιούν το 
μέσο κατά λάθος.

1  Πιέστε το μέσο Memory Stick Duo™ μέχρι να 
εισαχθεί πλήρως.

Σημείωση
Όταν η ένδειξη προσπέλασης Memory Stick PRO Duo™
(  σελίδα 11) είναι αναμμένη, μην εξάγετε το μέσο 
Memory Stick Duo™, μην σβήσετε το σύστημα και μην 
θέσετε το σύστημα σε λειτουργία αδράνειας, επειδή μπορεί 
να προκληθεί απώλεια ή καταστροφή δεδομένων.

2  Επιλέξτε το εικονίδιο και κατόπιν πατήστε 
το πλήκτρο . 

Εμφανίζεται μια λίστα με το περιεχόμενο που 
μπορεί να αναπαραχθεί.

Υπόδειξη

Για να αφαιρέσετε το 
μέσο Memory Stick Duo™, 
πιέστε το μέσο μία 
φορά προς την κατεύθυνση 
του βέλους. 

Μπροστινή πλευρά
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Χρήση του πληκτρολογίου της οθόνης

Πλήκτρα λειτουργίας

Πλήκτρα αλφάβητου/
συμβόλων

Επιλογές εισαγωγής 
κειμένου

Εμφάνιση λειτουργίας 
εισαγωγής

Δρομέας
Πεδίο εισαγωγής 
κειμένου 
(εμφανίζονται 
χαρακτήρες καθώς 
τους εισάγετε)

Λίστα πλήκτρων
Τα πλήκτρα που εμφανίζονται ποικίλλουν ανάλογα 
με τη λειτουργία εισόδου που χρησιμοποιείται και 
άλλες συνθήκες.

πλήκτρα Λειτουργία

Εισάγει ένα κενό.

Επιβεβαιώνει χαρακτήρες που έχετε 
πληκτρολογήσει αλλά δεν έχετε 
καταχωρήσει και κλείνει το 
πληκτρολόγιο.

Ακυρώνει χαρακτήρες που έχετε 
πληκτρολογήσει αλλά δεν έχετε 
καταχωρήσει και κλείνει το 
πληκτρολόγιο.

Μετακινεί το δρομέα.

Διαγράφει το χαρακτήρα στα 
αριστερά του δρομέα.

Εμφανίζει ένα διάγραμμα το οποίο 
παρουσιάζει τα πλήκτρα του 
συστήματος και τη χρήση τους.

Κάνει εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων 
και πεζών.

Εισάγει αλλαγή γραμμής.
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Χρήση του πληκτρολογίου της οθόνης

Εναλλαγή λειτουργίας εισαγωγής
Ο αριθμός των διαθέσιμων λειτουργιών εισαγωγής 
διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα. Κάθε 
φορά που πατάτε το πλήκτρο SELECT, η λειτουργία 
εισαγωγής εναλλάσσεται μεταξύ των επιλογών στο 
παρακάτω διάγραμμα. 

Εμφάνιση 
λειτουργίας 
εισαγωγής

Λειτουργία εισαγωγής Παραδείγματα 
χαρακτήρων που 
μπορείτε να εισάγετε

Γράμματα και αριθμοί a b c d e

Γράμματα και αριθμοί 
(με τονισμένα 
γράμματα)

é í ó ç ñ

Μόνο αριθμοί 1 2 3 4 5

Συντομεύσεις 
διευθύνσεων Web .com .ne .html .gif

Υπόδειξη

Η γλώσσα για το πληκτρολόγιο οθόνης είναι συνδεδεμένη με τη 
γλώσσα συστήματος. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γλώσσα 
συστήματος αν μεταβείτε στο  (Settings) (Ρυθμίσεις) 

  (System Settings) (Ρυθμίσεις συστήματος)  [System 
Language] (Γλώσσα συστήματος). Για παράδειγμα, αν το [System 
Language] (Γλώσσα συστήματος) είναι ρυθμισμένο στο [Français] 
(Γαλλικά), μπορείτε να πληκτρολογείτε κείμενο στα Γαλλικά. 

Εισαγωγή χαρακτήρων
Τα παρακάτω βήματα εξηγούν τον τρόπο εισαγωγής 
κειμένου χρησιμοποιώντας τη λέξη «FUN» 
[ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ] ως παράδειγμα.

1  Επιλέξτε [DEF3] και μετά πατήστε το πλήκτρο  
αρκετές φορές μέχρι να εμφανιστεί το «F». 
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο , γίνεται 
εναλλαγή του χαρακτήρα που εισάγεται στο πεδίο 
εισαγωγής κειμένου.

2  Επιλέξτε [TUV8] και μετά πατήστε το πλήκτρο  
αρκετές φορές μέχρι να εμφανιστεί το «U». 

3  Επιλέξτε [MNO6] και μετά πατήστε το πλήκτρο  
αρκετές φορές μέχρι να εμφανιστεί το «N». 

4  Επιλέξτε [Enter] (Εισαγωγή) και μετά πατήστε το 
πλήκτρο .
Θα γίνει επιβεβαίωση των χαρακτήρων που έχετε 
εισάγει. (Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο 
R του συστήματος PSP® για να επιβεβαιώσετε ένα 
χαρακτήρα). Επιλέξτε ξανά [Enter] (Εισαγωγή) και 
πατήστε το πλήκτρο  για να κλείσετε το 
πληκτρολόγιο. 

Υπόδειξη
Αν επιλέξετε το πλήκτρο a/A κατά την εισαγωγή χαρακτήρων, 
μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών.
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Ρύθμιση του επιπέδου γονικού ελέγχου

Το σύστημα PSP® περιλαμβάνει λειτουργία γονικού 
ελέγχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη 
λειτουργία για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης και 
να περιορίσετε την αναπαραγωγή περιεχομένου 
(παιχνίδια, βίντεο και άλλο περιεχόμενο) με βάσει το 
επίπεδο γονικού ελέγχου στο σύστημα. Ρυθμίζοντας το 
επίπεδο γονικού ελέγχου, μπορείτε να αποτρέψετε την 
αναπαραγωγή περιεχομένου που απαγορεύεται για 
παιδιά.  

Απαιτείται τετραψήφιος κωδικός πρόσβασης για να 
επιτρέπεται η αναπαραγωγή του περιορισμένου 
περιεχομένου και για να αλλάξει το επίπεδο γονικού 
ελέγχου. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 
«0000» και μπορεί να επαναρρυθμιστεί.

Επαναρρύθμιση του κωδικού πρόσβασης

1  Επιλέξτε  (Settings) (Ρυθμίσεις)   
(Security Settings) (Ρυθμίσεις ασφάλειας)  
[Change Password] (Αλλαγή κωδικού 
πρόσβασης) και μετά πατήστε το πλήκτρο . 
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να 
ρυθμίσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Ρύθμιση του επιπέδου γονικού ελέγχου

1  Επιλέξτε  (Settings) (Ρυθμίσεις)   
(Security Settings) (Ρυθμίσεις ασφάλειας)  
[Parental Control Level] (Επίπεδο γονικού 
ελέγχου) και μετά πατήστε το πλήκτρο . 
Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού 
πρόσβασης.

2  Με τα πλήκτρα κατεύθυνσης, εισάγετε τον 
τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης και μετά 
πατήστε το πλήκτρο .

3  Επιλέξτε ένα επίπεδο γονικού ελέγχου για 
το σύστημα PSP® (  σελίδα 23) και μετά 
πατήστε το πλήκτρο .
Το επίπεδο γονικού ελέγχου έχει ρυθμιστεί. 
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Ρύθμιση του επιπέδου γονικού ελέγχου

Πληροφορίες για τα επίπεδα γονικού ελέγχου
Η αναπαραγωγή του περιεχομένου περιορίζεται αν 
χρησιμοποιήσετε ένα συνδυασμό των επιπέδων γονικού 
ελέγχου του συστήματος PSP® και του περιεχομένου.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

Για παράδειγμα, αν θέλετε να περιορίσετε την 
αναπαραγωγή του περιεχομένου που έχει ρυθμιστεί με 
επίπεδο γονικού ελέγχου «5», θέστε το επίπεδο γονικού 
ελέγχου στο σύστημα PSP® σε [4].

Επίπεδα γονικού ελέγχου στο σύστημα PSP®
Το επίπεδο γονικού ελέγχου στο σύστημα μπορεί να 
απενεργοποιηθεί ή να ρυθμιστεί σε ένα από τα 11 
επίπεδα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [9].

Off 
(Απενεργοποίηση)

Ο γονικός έλεγχος είναι 
απενεργοποιημένος.

11-1

Ρυθμίστε το επίπεδο περιορισμού 
στο σύστημα. Η ρύθμιση [1] είναι η 
πιο περιοριστική, ενώ η [11] είναι η 
λιγότερο περιοριστική.

Υποδείξεις

 Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο γονικού ελέγχου στο 
[Information] (Πληροφορίες) στο μενού επιλογών.

 Το περιεχόμενο που έχει περιοριστεί με το χαρακτηριστικό 
γονικού ελέγχου εμφανίζεται ως  (Restricted Content) 
(Περιορισμένο περιεχόμενο).

Υψηλότερος

Περιορισμός

Περιορισμός
Υ

ψ
η

λό
τε

ρ
ο

ς

Επίπεδα γονικού ελέγχου στο σύστημα PSP®

Επίπεδα γονικού ελέγχου στο περιεχόμενο

Δεν είναι δυνατή 
η προβολή του 
περιεχομένου.

Είναι δυνατή 
η προβολή του 
περιεχομένου.
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Ενημέρωση του λογισμικού συστήματος

Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορεί να περιλαμβάνουν 
προσθήκες ασφαλείας, νέες ή αναθεωρημένες ρυθμίσεις 
και λειτουργίες και άλλα στοιχεία, τα οποία αλλάζουν 
το τρέχον λειτουργικό σας σύστημα. Συνιστάται να 
ενημερώνετε πάντα το σύστημα, ώστε να χρησιμοποιεί 
την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού συστήματος. 

Υποδείξεις

 Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την 
ενημέρωση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
eu.playstation.com/psp

 Ανάλογα με τον τίτλο λογισμικού, ενδέχεται να μην 
μπορείτε να παίξετε χωρίς να έχετε ενημερώσει πρώτα το 
λογισμικό του συστήματος PSP®.

 Αφού έχετε ενημερώσει το λογισμικό του συστήματος, δεν 
μπορείτε να επιστρέψετε σε προηγούμενη έκδοση.

 Πριν ξεκινήσετε μια ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι η 
μπαταρία είναι φορτισμένη. Ίσως να μην είναι δυνατή η 
έναρξη της ενημέρωσης, αν το επίπεδο φόρτισης της 
μπαταρίας είναι χαμηλό.

Έλεγχος της έκδοσης λογισμικού του 
συστήματος

Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες της έκδοσης 
του λογισμικού συστήματος εάν επιλέξετε  [Settings 
(Ρυθμίσεις)]   [System Settings (Ρυθμίσεις 
συστήματος)]  «System Information» (Πληροφορίες 
συστήματος). Η τρέχουσα έκδοση εμφανίζεται στο 
πεδίο «System Software» (Λογισμικό συστήματος).

 Λάβετε δεδομένα ενημέρωσης.
  Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα 

ενημέρωσης για να αντικαταστήσετε το 
ήδη υπάρχον λογισμικό του συστήματος.

  Το λογισμικό του 
συστήματος 
ενημερώθηκε.

Σημείωση
Κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης:
• Μην αφαιρείτε το Universal Media Disc.
• Μην απενεργοποιείτε το σύστημα.
•  Μην αποσυνδέετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος.

Αν μια ενημέρωση ακυρωθεί πριν ολοκληρωθεί, το 
λογισμικό συστήματος μπορεί να καταστραφεί και το 
σύστημα μπορεί να χρειάζεται επισκευή ή αντικατάσταση.
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Ενημέρωση του λογισμικού συστήματος

Μέθοδοι ενημέρωσης
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση σε 
οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους.

Ενημέρωση με Universal Media Disc
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση 
χρησιμοποιώντας Universal Media Disc που περιέχει 
δεδομένα ενημέρωσης.

1  Συνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος στο σύστημα PSP®. 

2  Εισάγετε Universal Media Disc που περιέχει 
δεδομένα ενημέρωσης.
Το εικονίδιο δεδομένων ενημέρωσης και ο αριθμός 
έκδοσης εμφανίζονται κάτω από το  (Game) 
(Παιχνίδι) στο αρχικό μενού.

3  Επιλέξτε το  (PSP® Update) (Ενημέρωση 
PSP®), και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο . 
Η ενημέρωση αρχίζει. Ακολουθήστε τις οδηγίες 
στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

Ενημέρωση μέσω υπολογιστή
Πραγματοποιήστε ενημέρωση μέσω υπολογιστή για να 
λάβετε δεδομένα ενημέρωσης από το Internet. Για 
λεπτομερείς οδηγίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
eu.playstation.com/psp.
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Λήψη παιχνιδιών

Με το Media Go, μπορείτε να κάνετε λήψη (αγορά) 
παιχνιδιών από το PlayStation®Store. Για να 
χρησιμοποιήσετε το PlayStation®Store, πρέπει να 
συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο Internet.

Λήψη Media Go
mediago.sony.com/

Τι είναι το Media Go™;
Το Media Go™ είναι μια εφαρμογή για υπολογιστή που 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τα ακόλουθα:
• Λήψη (αγορά) παιχνιδιών από το PlayStation®Store
• Εισαγωγή κομματιών από CD ήχου
• Διαχείριση αρχείων μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο
•  Μεταφορά περιεχομένου (Media Go™  σύστημα 

PSP®)
•  Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για δεδομένα 
παιχνιδιών και αποθηκευμένα δεδομένα

Για πρόσβαση στο PlayStation®Store
Κάντε κλικ στο [Store] (Κατάστημα) στο τμήμα 
πλοήγησης βιβλιοθήκης που βρίσκεται στην 
αριστερή πλευρά του παραθύρου Media Go στον 
υπολογιστή σας.
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Λήψη παιχνιδιών

Βήματα για τη λήψη παιχνιδιών
Για να κάνετε λήψη παιχνιδιών από το 
PlayStation®Store, πρέπει να εκτελέσετε τα 
ακόλουθα βήματα. 

Δημιουργήστε λογαριασμό PlayStation®Network 
(εγγραφή)

Εγγραφείτε

Προσθέστε κεφάλαιο στο online πορτοφόλι σας

Κάντε λήψη ενός παιχνιδιού

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον online οδηγό χρήσης.

Οδηγός χρήσης PlayStation®Store
manuals.playstation.net/document/storeindex.html

Υποδείξεις

 Για να κάνετε λήψη παιχνιδιών, πρέπει πρώτα να εισάγετε 
ένα Memory Stick Duo™ στην είσοδο Memory Stick PRO 
Duo™ του συστήματος PSP® και στη συνέχεια να το 
συνδέσετε με τον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB. 

 Επίσης μπορείτε να κάνετε λήψη (αγορά) παιχνιδιών από το 
PlayStation®Store μέσω του συστήματος PS3®.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη λειτουργία του 
συστήματος PSP®, διαβάστε αυτή την ενότητα. 
Αν το πρόβλημα παραμένει, επισκεφτείτε τις σελίδες 
Βοήθεια και Υποστήριξη στη διεύθυνση 
http://eu.playstation.com/support.

Ζητήματα τροφοδοσίας, μπαταρίας και φόρτισης
Το σύστημα PSP® δεν ενεργοποιείται.
   Η φόρτιση της μπαταρίας ενδεχομένως να έχει 

εξαντληθεί. Φορτίστε την μπαταρία.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται ή δεν επαναφορτίζεται 
πλήρως.
   Όταν χρησιμοποιείται το τροφοδοτικό 

εναλλασσόμενου ρεύματος για τη φόρτιση της 
μπαταρίας, ελέγξτε τα εξής: 

  –  Το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος έχει 
τοποθετηθεί καλά στην ηλεκτρική πρίζα.

  –  Χρησιμοποιείται το σωστό τροφοδοτικό 
εναλλασσόμενου ρεύματος για αυτό το προϊόν.

   Όταν χρησιμοποιείται συσκευή USB 
συνδεδεμένη στο σύστημα για τη φόρτιση της 
μπαταρίας, ελέγξτε ή σημειώστε τα ακόλουθα:

  –  Το καλώδιο USB είναι πλήρως τοποθετημένο στο 
σύστημα και τη συσκευή USB.

  –  Η συσκευή USB είναι ενεργοποιημένη.

  –  Το σύστημα έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία USB. Αν 
δεν εμφανίζεται [USB Mode] (Λειτουργία USB) στην 
οθόνη, επιλέξτε  (Settings) (Ρυθμίσεις)   
(USB Connection) (Σύνδεση USB). 

  –  Ορισμένες συσκευές USB δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη φόρτιση της μπαταρίας. Για 
λεπτομερείς, βλ. «Μέθοδοι φόρτισης» (  σελίδα 12). 

  –  Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και άλλων 
λειτουργιών, δεν είναι δυνατό να φορτιστεί η 
μπαταρία με συσκευή USB.

   Η μπαταρία ενδεχομένως να μην φορτίζεται 
αποδοτικά ή η φόρτιση ενδεχομένως να διαρκεί 
περισσότερο ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης ή 
τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Για 
λεπτομέρειες, βλ. «Πληροφορίες για τη φόρτιση 
της μπαταρίας» (  σελίδα 13).

   Ελέγξτε ότι το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος και οι συνδέσεις του καλωδίου USB 
είναι καθαρές. Αν οι συνδέσεις είναι βρόμικες, 
σκουπίστε τις με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

Η φόρτιση της μπαταρίας δεν διαρκεί πολύ.
   Η φόρτιση ενδεχομένως να εξαντληθεί 

συντομότερα ανάλογα με τη μέθοδο 
αποθήκευσης, τις συνθήκες χρήσης ή τους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Για λεπτομέρειες, 
βλ. «Πληροφορίες για τη φόρτιση της 
μπαταρίας» (  σελίδα 13).
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Το σύστημα PSP® έχει παραμορφωθεί.
   Η μπαταρία στο εσωτερικό του συστήματος PSP® 

μπορεί να προεξέχει καθώς η μπαταρία 
παλαιώνει. Επικοινωνήστε με την αρμόδια 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του PSP®. Θα 
βρείτε λεπτομέρειες στην ενότητα με τα στοιχεία 
επικοινωνίας στη διεύθυνση 
http://eu.playstation.com/help-support/.

Εικόνα
Η οθόνη ξαφνικά μαυρίζει.
   Αν η επιλογή  (Power Save Settings) (Ρυθμίσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας)  [Backlight Auto-Off] 
(Αυτόματη απενεργοποίηση φωτισμού φόντου) 
έχει επιλεγεί, ο φωτισμός φόντου της οθόνης 
LCD θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, αν το 
σύστημα παραμείνει ανενεργό για το 
καθορισμένο χρονικό διάστημα

   Αν η επιλογή  (Power Save Settings) (Ρυθμίσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας)  [Auto Sleep] 
(Αυτόματη ενεργοποίηση αδράνειας) έχει 
επιλεγεί, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε 
λειτουργία αδράνειας μετά από το καθορισμένο 
χρονικό διάστημα.

Τα pixel που δεν είναι φωτεινά ή τα συνεχώς φωτεινά 
pixel στην οθόνη δεν εξαφανίζονται. 
   Οι οθόνες LCD κατασκευάζονται με τεχνολογία 

υψηλής ακρίβειας, αλλά σε ορισμένες 

περιπτώσεις, μπορεί να εμφανίζονται στην οθόνη 
pixel που δεν είναι φωτεινά ή συνεχώς φωτεινά 
pixel. Δεν πρόκειται για βλάβη. Για λεπτομέρειες, 
βλ. «Προφυλάξεις» (  σελίδα 6). 

Το χρώμα της οθόνης δεν φαίνεται φυσιολογικό.
   Το χρώμα του φόντου μπορεί να έχει ρυθμιστεί 

ώστε να αλλάζει αυτόματα στην αρχή κάθε 
μήνα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση 
στο  (Theme Settings) (Ρυθμίσεις θέματος).

Ήχος
Δεν υπάρχει ήχος.
   Βεβαιωθείτε ότι η ένταση δεν είναι ρυθμισμένη 

στο μηδέν. Δοκιμάστε να αυξήσετε την ένταση 
πατώντας το πλήκτρο + αύξησης έντασης στο 
πάνω μέρος του συστήματος.

   Όταν είναι συνδεδεμένα ακουστικά, δεν θα 
υπάρξει έξοδος ήχου από τα ηχεία του 
συστήματος PSP®. 

Η ένταση του ήχου δεν αυξάνεται.
   Αν το  (Sound Settings) (Ρυθμίσεις ήχου)  

[AVLS] είναι ρυθμισμένο στο [On] (Ενεργοποίηση), 
περιορίζεται το μέγιστο επίπεδο έντασης.

   Τα ακουστικά που είναι φιλικά στο αυτί είναι 
ειδικά σχεδιασμένα να περιορίζουν το επίπεδο 
πίεσης του ήχου στη μέγιστη τιμή 90dB.
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Τα ακουστικά δεν βγάζουν ήχο ή ο ήχος περιέχει θόρυβο.
   Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι καλά 

τοποθετημένα.

Universal Media Disc
Το σύστημα δεν αναγνωρίζει το Universal Media Disc.
   Σύρετε το διακόπτη POWER/HOLD προς τα 

δεξιά και κρατήστε τον για τουλάχιστον τρία 
δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη POWER να σβήσει. 
Το σύστημα θα απενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, 
ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.

Memory Stick Duo™

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή του Memory Stick Duo™.
   Εισάγετε το Memory Stick Duo™ με τη σωστή 

κατεύθυνση.
   Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο ένα μέσο 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα 
PSP®. Για λεπτομέρειες, βλ. «Συμβατά μέσα» 
(  σελίδα 35).

Το σύστημα δεν αναγνωρίζει το Memory Stick Duo™.
   Αν το μέσο Memory Stick Duo™ διαμορφώθηκε 

με υπολογιστή, το σύστημα PSP® ενδέχεται να 
μην το αναγνωρίζει. Σε αυτή την περίπτωση, 
αντιγράψτε όσα δεδομένα θέλετε να κρατήσετε 
στον υπολογιστή, μετά μεταβείτε σε  (System 
Settings) [Ρυθμίσεις συστήματος]  «Format 

Memory Stick™» (Διαμόρφωση Memory Stick™) 
και διαμορφώστε ξανά το μέσο.

   Βεβαιωθείτε ότι το Memory Stick Duo™ είναι 
σωστά τοποθετημένο. Βγάλτε το Memory Stick 
Duo™ και τοποθετήστε το ξανά.

Το σύστημα δεν αποθηκεύει ή δεν φορτώνει δεδομένα.
   Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το Memory Stick 

Duo™. Χρησιμοποιήστε ένα άλλο Memory Stick 
Duo™, αν είναι διαθέσιμο. 

Βίντεο
Δεν γίνεται αναπαραγωγή βίντεο.
   Ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η 

αναπαραγωγή ορισμένων τύπων δεδομένων.

Το σύστημα δεν αναγνωρίζει αρχείο βίντεο.
   Δεδομένα βίντεο σε τύπο μη συμβατό με το 

σύστημα PSP® δεν θα αναγνωριστούν.
   Αν το όνομα αρχείου ή φακέλου αλλάξει ή αν το 

αρχείο ή ο φάκελος μετακινηθούν σε άλλη θέση 
χρησιμοποιώντας υπολογιστή, το σύστημα 
μπορεί να μην τα αναγνωρίσει. 

Μουσική
Δεν γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής.
   Οι μέθοδοι αναπαραγωγής μπορεί να 

περιορίζονται για ορισμένα δεδομένα μουσικής 
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που διανέμονται μέσω του Internet. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να 
αναπαράγονται τα δεδομένα στο σύστημα PSP®.

Το σύστημα δεν αναγνωρίζει αρχείο μουσικής.
   Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα μουσικής είναι 

αποθηκευμένα στο σωστό φάκελο. Για 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον online οδηγό 
χρήσης (  σελίδα 3).

   Δεδομένα μουσικής σε τύπο μη συμβατό με το 
σύστημα PSP® δεν θα αναγνωριστούν.

Φωτογραφία
Δεν εμφανίζονται εικόνες.
   Ανάλογα με το μέγεθος των δεδομένων εικόνας, 

μπορεί να μην είναι δυνατή η προβολή 
ορισμένων εικόνων.

   Αν η επεξεργασία εικόνων έχει γίνει με υπολογιστή, 
μπορεί να μην είναι δυνατή η προβολή τους.

Το σύστημα δεν αναγνωρίζει αρχείο εικόνων.
   Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα είναι 

αποθηκευμένα στο σωστό φάκελο. Για 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον online οδηγό 
χρήσης (  σελίδα 3).

   Αν το όνομα αρχείου ή φακέλου αλλάξει, το 
σύστημα μπορεί να μην τα αναγνωρίσει.

   Εικόνες που δεν είναι συμβατές με το σύστημα 
PSP® δεν θα αναγνωριστούν.

Άλλα ζητήματα
Το σύστημα ή το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος 
είναι ζεστό.
   Κατά τη διάρκεια της χρήσης, το σύστημα ή το 

τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος μπορεί 
να ζεσταθούν. Δεν πρόκειται για βλάβη. 

Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν λειτουργεί.
   Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα δεν βρίσκεται σε 

λειτουργία αναμονής. Σε αυτή την περίπτωση, 
σύρετε το διακόπτη POWER/HOLD προς τα 
επάνω για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
αναμονής.

Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά.
   Σύρετε το διακόπτη POWER/HOLD προς τα 

δεξιά και κρατήστε τον για τουλάχιστον τρία 
δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη POWER να σβήσει. 
Μετά την απενεργοποίηση του συστήματος, 
ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.

   Αν το σύστημα PSP® μεταφερθεί απευθείας από 
κρύα τοποθεσία σε μια θερμή, μπορεί να 
συμπυκνωθεί υγρασία στο εσωτερικό του 
συστήματος. Αν συμβεί αυτό, το σύστημα μπορεί 
να μη λειτουργήσει σωστά. Απενεργοποιήστε και 
αποσυνδέστε το σύστημα από την ηλεκτρική 
πρίζα και μετά μην το χρησιμοποιήσετε για 
αρκετές ώρες. Αν το σύστημα ακόμη δεν 
λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με την αρμόδια 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του PSP®. Θα 
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βρείτε λεπτομέρειες στην ενότητα με τα στοιχεία 
επικοινωνίας στη διεύθυνση 
http://eu.playstation.com/help-support/.

Έγινε επαναφορά της ημερομηνίας και της ώρας.
   Αν το σύστημα παραμείνει εκτός χρήσης μετά 

την εξάντληση της μπαταρίας, μπορεί να γίνει 
επαναφορά της ημερομηνίας και της ώρας τους 
συστήματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην 
οθόνη και ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία.

Το σύστημα PSP® δεν αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή 
όταν συνδέεται με καλώδιο USB.
   Ελέγξτε ότι το σύστημα PSP® δεν είναι 

ρυθμισμένο σε λειτουργία USB. Αν δεν είναι, 
επιλέξτε  (Settings) (Ρυθμίσεις)   (USB 
Connection) (Σύνδεση USB).

   Βεβαιωθείτε ότι, στον υπολογιστή που 
χρησιμοποιείται, υπάρχει εγκατεστημένο 
λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζει μαζική 
αποθήκευση σε USB.

   Όταν χρησιμοποιείτε διανομέα USB ή άλλες 
συσκευές, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας 
του υπολογιστή, το σύστημα μπορεί να μην 
αναγνωριστεί από τον υπολογιστή. Συνδέστε το 
σύστημα απευθείας με τον υπολογιστή 
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

   Αν το  (System Settings) (Ρυθμίσεις 
συστήματος)  [USB Charge] (Φόρτιση USB) 
είναι ρυθμισμένο σε [On] (Ενεργοποιημένο), 
μπορεί να μην αναγνωριστεί η συσκευή.

Η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται από το 
σύστημα PSP®.
   Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων 

που βρίσκεται στο κάτω μέρος του συστήματος 
είναι καθαρή. Σκουπίστε τη με ένα στεγνό και 
μαλακό πανί” with “Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή 
USB είναι καθαρή. Δοκιμάστε να τη σκουπίσετε 
με ένα μαλακό, στεγνό πανί

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης.
   Αν επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 

από την ενότητα  (System Settings) (Ρυθμίσεις 
συστήματος)  [Restore Default Settings] 
(Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων), ο 
κωδικός πρόσβασης του συστήματος θα οριστεί 
ξανά σε «0000». Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε 
στον online οδηγό χρήσης (  σελίδα 3).

   Επισημαίνεται ότι αν επαναφέρετε τις 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, εκτός από τις 
ρυθμίσεις που έχετε ορίσει για τον κωδικό 
πρόσβασης του συστήματος, θα χαθούν και 
όποιες άλλες ρυθμίσεις έχετε κάνει. Αν χαθούν 
αυτές οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, δεν είναι 
δυνατή η ανάκτησή τους από το σύστημα.

Ο αναλογικός μοχλός δεν λειτουργεί σωστά.
   Σε μια σκηνή όπου εμφανίζονται τα 

συμπτώματα, μετακινήστε το αναλογικό μοχλό 
με κυκλική κίνηση. Έτσι μπορείτε να καθορίσετε 
τη βέλτιστη εμβέλεια λειτουργίας.
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Πριν τη διάθεση ή τη μεταφορά του συστήματος PSP®

Πριν τη διάθεση ή τη μεταφορά του συστήματος PSP®

Πριν απορρίψετε ή δώσετε το σύστημα PSP® σας σε 
κάποιο άλλο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο, διαγράψτε 
όλα τα δεδομένα και επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις στο σύστημα. Έτσι, αποτρέπεται η μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή η χρήση της πιστωτικής 
κάρτας σας ή άλλων προσωπικών δεδομένων.

1  Επιλέξτε  (Settings) (Ρυθμίσεις)   
(System Settings) (Ρυθμίσεις συστήματος) 

 [Restore Default Settings] (Επαναφορά 
προεπιλεγμένων ρυθμίσεων) για να 
επιστρέψετε στις ρυθμίσεις που ίσχυαν τη 
στιγμή της αγοράς. 

2  Επιλέξτε  (Settings) (Ρυθμίσεις)   
(System Settings) (Ρυθμίσεις συστήματος) 

 [Format System Storage] (Διαμόρφωση 
χώρου αποθήκευσης συστήματος) για να 
διαγράψετε όλα τα δεδομένα που έχουν 
αποθηκευτεί στο χώρο αποθήκευσης του 
συστήματος.

Όταν βλέπετε ένα από αυτά τα σύμβολα σε οποιαδήποτε από 
τα ηλεκτρικά προϊόντα, μπαταρίες ή συσκευασίες μας, δείχνει 
ότι το σχετικό ηλεκτρικό προϊόν ή μπαταρία δεν πρέπει να 
διατίθεται ως γενικό οικιακό απόβλητο στην Ευρώπη. Για να 
εξασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του 
προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα διαθέτετε 
σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις 
διάθεσης του ηλεκτρικού εξοπλισμού/μπαταριών. Με αυτές 
τις ενέργειες, θα βοηθήσετε να συντηρήσετε τους φυσικούς 
πόρους και να βελτιώσετε τα πρότυπα της προστασίας του 
περιβάλλοντος στην επεξεργασία και τη διάθεση των 
ηλεκτρικών αποβλήτων.
Το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαταρίες σε 
συνδυασμό με πρόσθετα χημικά σύμβολα. Τα χημικά σύμβολα 
για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) θα εμφανιστούν 
εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο 
ή περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.

Το προϊόν αυτό περιέχει μια μπαταρία που είναι μόνιμα 
ενσωματωμένη για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή 
ακεραιότητας δεδομένων. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να 
αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και 
θα πρέπει να αφαιρεθεί μόνο από ειδικευμένο προσωπικό 
σέρβις. Για να εξασφαλιστεί η σωστή επεξεργασία αποβλήτων 
της μπαταρίας, απορρίψτε αυτό το προϊόν όπως τα 
ηλεκτρικά απόβλητα.
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Προδιαγραφές

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε 
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Σύστημα PSP® (PlayStation®Portable)

Οθόνη LCD

Τύπος πλήρως διαφανής, 4,3 
ιντσών / 10,9 cm (16:9), 
μονάδα TFT 
Εμφανίζονται περίπου 
16.770.000 χρώματα

Ήχος Μονοφωνικό ηχείο

Εσωτερική μονάδα δίσκου Μονάδα Universal Media Disc 
μόνο για ανάγνωση

Διασύνδεση

Σύνδεση DC IN 5V USB 
υψηλής ταχύτητας (συμβατό 
με USB 2.0) 
Σύνδεση DC OUT 
Σύνδεση ακουστικών 
Είσοδος Memory Stick 
PRO Duo™

Πηγή τροφοδοσίας

Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος: DC 5.0 V
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία: 
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
ιόντων λιθίου 

Μέγιστη κατανάλωση 
ενέργειας

Περίπου 6 W (κατά τη 
φόρτιση)

Εξωτερικές διαστάσεις

Περίπου 172,4 × 73,4 × 21,6 
mm (πλάτος × ύψος × βάθος) 
(εξαιρείται η μεγαλύτερη 
προεξοχή)

Βάρος Περίπου 223 g 
(περιλαμβάνεται η μπαταρία)

Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος λειτουργίας 5°C έως 35°C

Συμβατοί 
κωδικοποιητές

Universal 
Media Disc

Βίντεο:
Κεντρικό AVC H.264/
MPEG-4
Επίπεδο προφίλ 3

Μουσική:
Κεντρικό AVC H.264/
MPEG-4
Επίπεδο προφίλ 3, Γραμμικό 
PCM, ATRAC3plus™

Memory 
Stick™

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε 
στον Οδηγό χρήσης 
(  σελίδα 3).

Λέιζερ Universal Media Disc
Μήκος κύματος 655 έως 665 nm
Ισχύς Μέγ. 0,28 mW
Τύπος Ημιαγωγός, συνεχές

Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος
Είσοδος AC 100-240 V, 50/60 Hz
Έξοδος DC 5 V, Μέγ. 1500 mA

Εξωτερικές διαστάσεις

Περίπου 61 × 23 × 84 mm
(πλάτος × ύψος × βάθος)
(εξαιρείται η μεγαλύτερη 
προεξοχή)

Βάρος Περίπου 62 g
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Συμβατά μέσα

Συμβατά μέσα

Οι τύποι μέσων που παρατίθενται παρακάτω μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στο σύστημα PSP®. Σε αυτό το 
εγχειρίδιο, ο όρος «Memory Stick Duo™» 
χρησιμοποιείται για αναφορά σε όλους τους τύπους 
μέσων Memory Stick™ στον παρακάτω πίνακα.

Τύπος Λογότυπος

Memory Stick Duo™ (μη 
συμβατό με MagicGate™)

MagicGate™ Memory 
Stick Duo™ *1

Memory Stick Duo™ 
(συμβατό με MagicGate™) *1 *2

Memory Stick PRO Duo™ *1 *2

Memory Stick PRO-HG 
Duo™ *1 *2

Memory Stick Micro™ 
(M2™) *1 *2 *3

*1 Συμβατό με MagicGate™
*2  Συμβατό με μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας μέσω 
παράλληλης διασύνδεσης.

*3  Για να χρησιμοποιήσετε μέσο Memory Stick Micro™, πρέπει 
πρώτα να το εισάγετε σε έναν προσαρμογέα μεγέθους M2 
Duo. Αν το Memory Stick Micro™ εισαχθεί απευθείας στο 
σύστημα, ενδέχεται να μην μπορεί να εξαχθεί.

Υποδείξεις

 Το Memory Stick™ τυπικού μεγέθους δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με το σύστημα. 

 Η απόδοση όλων των μέσων Memory Stick™ δεν είναι 
εγγυημένη.

 Αν το Memory Stick Duo™ διαμορφωθεί σε μια συσκευή 
εκτός του συστήματος PSP®, όπως ένας υπολογιστής, είναι 
πιθανό το σύστημα να μην την αναγνωρίσει. Αν συμβεί αυτό, 
μεταβείτε στο  (System Settings) [Ρυθμίσεις συστήματος] 

 «Format Memory Stick™» (Διαμόρφωση Memory Stick™) 
και αναδιαμορφώστε το Memory Stick Duo™.

Universal Media Disc
Το Universal Media Disc περιέχει έναν κώδικα περιοχής, 
ο οποίος εκχωρείται σε κάθε περιοχή πωλήσεων. Αυτό 
το σύστημα μπορεί να αναπαράγει Universal Media Disc 
που φέρουν μία από τις δύο ενδείξεις «ALL» ή «2».



36 Συμβατά μέσα

Memory Stick Duo™

Για βέλτιστα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες:

 Μην αγγίζετε την περιοχή σύνδεσης () με τα χέρια σας 
ή με μεταλλικά αντικείμενα.

 Μην ασκείτε πίεση όταν γράφετε στην περιοχή 
σημειώσεων ().

 Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε το Memory Stick 
Duo™ στις παρακάτω θέσεις:

  –  Μέρη που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίας, όπως σε 
ένα ζεστό όχημα

  – Χώροι που είναι εκτεθειμένοι στο άμεσο ηλιακό φως
  – Χώροι με πολύ υγρασία ή που συντελούν στη διάβρωση
 Όταν χρησιμοποιείτε μέσο Memory Stick Duo™ χωρίς 
διακόπτη παρεμπόδισης διαγραφής, προσέξτε να μην 
αντικαταστήσετε ή διαγράψετε δεδομένα κατά λάθος. 
Αν το μέσο Memory Stick Duo™ που χρησιμοποιείτε διαθέτει 
διακόπτη παρεμπόδισης διαγραφής, μπορείτε να εμποδίσετε 
την αποθήκευση, επεξεργασία ή διαγραφή δεδομένων 
ρυθμίζοντας το διακόπτη στη θέση LOCK (Κλείδωμα). 

Εγγεγραμμένα δεδομένα
Μην χρησιμοποιείτε το Memory Stick Duo™ με τους 
παρακάτω τρόπους, διότι μπορεί το αποτέλεσμα να 
είναι η απώλεια ή η καταστροφή των δεδομένων:

 Αφαίρεση του Memory Stick Duo™ ή απενεργοποίηση του 
συστήματος ενώ φορτώνει ή αποθηκεύει δεδομένα ή κατά 
τη διαμόρφωσή του.

 Χρήση του σε θέση η οποία είναι εκτεθειμένη σε στατικό 
ηλεκτρισμό ή ηλεκτρικές παρεμβολές.

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, παρουσιαστεί απώλεια ή 
καταστροφή λογισμικού ή δεδομένων, συνήθως δεν 
είναι δυνατό να γίνει ανάκτηση του λογισμικού ή των 
δεδομένων. Η Sony Computer Entertainment Inc. και τα 
υποκαταστήματα και οι θυγατρικές της δεν δέχονται 
καμία ευθύνη για καταστροφές, κόστη ή έξοδα που 
προκύπτουν από απώλεια ή καταστροφή λογισμικού 
ή δεδομένων. 

Περιορισμός μεγέθους αρχείου
Η προδιαγραφή του συστήματος αρχείων που 
χρησιμοποιείται στο μέσο Memory Stick™ περιορίζει το 
μέγεθος των αρχείων που μπορούν να εγγραφούν ή να 
αναπαραχθούν σε λιγότερο από 4 GB ανά αρχείο.

MagicGate™
Το  είναι ένας όρος με τεχνολογία 
προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που ανέπτυξε 
η Sony Corporation.
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Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Τα « », «PlayStation», « », και « » είναι 
σήματα κατατεθέντα της Sony Computer Entertainment Inc. 
Επίσης, το «PS3» είναι εμπορικό σήμα της ίδιας εταιρίας.

Τα «XMB» και «xross media bar» είναι εμπορικά σήματα της 
Sony Corporation και της Sony Computer Entertainment Inc.

Τα «SONY» και « » είναι σήματα κατατεθέντα της Sony 
Corporation. Τα «Memory Stick», «Memory Stick Duo», «Memory 
Stick Micro», «M2», « » και «MagicGate» είναι επίσης 
εμπορικά σήματα της ίδιας εταιρίας.

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

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία 
των αντίστοιχων κατόχων τους.



39

EL

Ε
π

ιπ
λέ

ο
ν
 π

λη
ρ

ο
φ

ο
ρ

ίε
ς

Copyright and trademarks



© 2011 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

Online οδηγός χρήσης 
eu.playstation.com/psp/support/manuals 

Επίσημη ιστοσελίδα PSP® 
eu.playstation.com/psp

Υποστήριξη 
eu.playstation.com/support
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