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PSP®  תיעוד מערכת

. באינטרנט•  וכן  זה  במדריך  מידע על מערכת  ®PSP מופיע 

 מדריך הוראות (מסמך זה)• 
מדריך זה כולל הסברים על תכונות החומרה ומספק מידע בסיסי 
הפעלת  על אופן ההגדרה וההפעלה של מערכת  ®PSP, לרבות 
משחקים. המדריך אף כולל אזהרות והוראות בטיחות לשימוש 

בטוח והולם במערכת.

 מדריך למשתמש• 
מדריך מקוון זה כולל מידע מפורט על השימוש בתכונות של 

למשתמש  המקוון  במדריך  לצפות  מערכת  ®PSP. תוכל 
באמצעות דפדפן אינטרנט במחשב.

eu.playstation.com/psp/support/manuals

תוכן העניינים

המידע על פונקציונליות המערכת והתמונות המפורסמים במסמך זה 
עשויים להיות שונים מאלה של מערכת  ®PSP שברשותך, וזאת 

בהתאם לגרסה של תוכנת המערכת שבה נעשה שימוש.
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מידע על תקינה
 . לוחית השם ממוקמת בתוך מכסה התקליטור של המערכת• 

היצרן של מוצר זה הוא
 , Sony Computer Entertainment Inc.  היצרן של מוצר זה הוא

.1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

הוא מוצר  הנציג המורשה ל-EMC ובטיחות 
Sony Deutschland GmbH,

Hedelfinger Strasse 61, 70327

.Germany ,Stuttgart

מופץ באירופה על-ידי 
 Sony Computer Entertainment Europe Ltd,

 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP

.United Kingdom

כדי להימנע משוק חשמלי, אל תפתח את המארז.
פנה לקבלת טיפול של עובדים מוסמכים בלבד.

שים לב: השימוש בפקדים אחרים או בהתאמות, או ביצוע 
נהלים שונים מאלה המפורטים כאן, עשויים לגרום לחשיפה 

לקרינה מסוכנת.

תקן  מכשיר זה מסווג כמוצר CLASS 1 LASER, במסגרת 
.IEC60825-1+A2: 2001

. מוצר זה מיועד לגילאי 6 ומעלה• 

של  מאמץ  למניעת   • .PSP®  במערכת ממושך  משימוש   הימנע 
משחק.  של  שעה  בכל  העיניים, קח הפסקה של כ-15 דקות 

הפסק מייד את   אם אתה סובל מאחת מהבעיות הרפואיות הבאות, • 
השימוש במערכת. אם התסמינים נמשכים, היוועץ ברופא.

ים למחלת  הדומים  תסמינים  או    - סחרחורת, בחילה, עייפות 
או  עיניים, אוזניים, ידיים  כגון  גוף  בחלק  כאב  או    -  אי-נוחות 

זרועות.

אזהרה

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

אזהרה
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אזהרות והתראות

אזהרה

רגישות לאור
שחק תמיד בסביבה מוארת היטב. קח הפסקות קבועות של 15 דקות 
כל שעה. הימנע מלשחק כאשר אתה עייף או סובל מחוסר שינה. אצל 

אנשים מסוימים שרגישים לאורות מהבהבים או מנצנצים או לצורות 
ותבניות גיאומטריות ייתכן מצב אפילפטי שלא אובחן, וייתכן שיסבלו 
מהתקפי אפילפסיה בעת צפייה בטלוויזיה או משחק במשחקי וידיאו. 

היוועץ ברופא שלך לפני שתשחק במשחקי וידיאו אם אתה סובל 
ממצב אפילפטי. אם במהלך המשחק אתה סובל מאחד מהתסמינים 

הבאים, פנה לייעוץ ללא דיחוי: סרחורת, שינוי בראייה, רעידות 
שרירים, תנועה לא רצונית אחרת, אובדן הכרה, בלבול ו/או עוויתות.

פציעות כתוצאה מתנועה חוזרת

15 דקות  של  להפסקה  הימנע משימוש ממושך במערכת  ®PSP. צא 
לחוש  תתחיל  אם  כל שעה. הפסק להשתמש במערכת  ®PSP מייד 

כאבים או תחושות לא נעימות בכפות הידיים, בפרקי כפות הידיים או 
בזרועות. אם המצב נמשך, היוועץ ברופא.

אוזניות
התאם את עוצמת הקול של האוזנייה כך שתוכל לשמוע את הקולות 
שברקע. אם אתה סובל מצלצול או מאי-נוחות באוזניים, הפסק את 

השימוש באוזניות.

תוכנת מערכת

תוכנת המערכת הנכללת במוצר זה כפופה לרישיון מוגבל מאת 
 .Sony Computer Entertainment Inc. 

פרטים. ראה http://www.scei.co.jp/psp-eula/ לקבלת 

אודות בקרת יצוא לאומית

מוצר זה עשוי להיכלל במסגרת התכולה של חקיקת בקרת הייצוא 
הלאומית. עליך לקיים במלואן את דרישות חקיקה זו וכל החוקים 

הישימים האחרים שבכל סמכות שיפוטית בהקשר למוצר זה.
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לפני השימוש במוצר קרא בעיון מדריך זה ושמור אותו לעיון עתידי. 

תאימות עזרים

אל תשתמש באביזרים או בציוד היקפי המיועדים לשימוש עם 
אביזרים/ציוד  כי  שייתכן  דגם אחר של מערכת  ®PSP, מאחר 
היקפי אלה אינם מתאימים למערכת שברשותך. בקר בכתובת 

פרטים.  http://eu.playstation.com/psp לקבלת 

בטיחות

מוצר זה תוכנן תוך הקפדה רבה ביותר על הבטיחות. עם זאת, כל 
מכשיר חשמלי, אם לא נעשה בו שימוש נכון, עלול לגרום לשריפה, 

שוק חשמלי או חבלה גופנית. כדי להבטיח הפעלה ללא תאונות, פעל 
בהתאם להנחיות הבאות:

שים לב היטב לכל האזהרות, אמצעי הזהירות וההנחיות.• 

 •.AC-בדוק באופן קבוע את מתאם ה

מפיק צלילים או ריחות  אם המכשיר פועל באופן בלתי שגרתי, • 

חריגים, הופך חם מדיי למגע או משנה את צורתו - הפסק מייד את 
ונתק  החשמלי  השימוש, נתק את שנאי החשמל AC מהשקע 

כבלים אחרים.

אמצעי זהירות
שימוש וטיפול

 • השתמש באזור מואר היטב ושמור על מרחק בטוח של המסך 
מפניך. 

ילדים  של  ידם  מהישג  הרחק  האביזרים  ואת  המערכת  את   • שמור 
קטנים. ילדים קטנים עלולים לבלוע את מדיית

או הכבלים  את  ללפף   ™Memory Stick Duo או 
הרצועות סביב עצמם, והדבר עלול לגרום לפציעה, לתאונה או 

לליקוי בתפקוד. 

. אל תשתמש במערכת תוך כדי נהיגה או רכיבה על אופניים• 

. אל תשתמש במערכת או באביזרים קרוב למים• 

 . השתמש רק בחיבורים/אביזרים שצוינו על-ידי היצרן• 

 , גבוהות•  לטמפרטורות  האביזרים  או  המערכת  את  תחשוף   אל 
ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר. 

כשחלונותיה  במכונית  האביזרים  או  המערכת  את  תשאיר   • אל 
סגורים (במיוחד בקיץ). 

 . אל תחשוף את המערכת או האביזרים לאבק, עשן או קיטור• 

או  למערכת  זעירים  גופים  או  נוזלים  של  חדירה  תאפשר   • אל 
לאביזרים. 

 , יציבים•  בלתי  משטחים  על  האביזרים  או  המערכת  את  תניח   אל 
מוטים או חשופים לרעידות. 
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תדרוך  אל  האביזרים, •  או  המערכת  את  תשמוט  או  תזרוק   אל 
עליהם ואל תחשוף אותם לזעזועים חזקים. ישיבה כאשר מערכת 
של  התחתון  בחלקו  המערכת  הנחת  או  בכיס  ה- ®PSP נמצאת 

תרמיל לצד חפצים כבדים עשויים לגרום נזק למערכת.

לזעזוע  אותה  תחשוף  ואל   • PSP® -ה מערכת  את  בכוח  תסובב   אל 
פיזי חזק במהלך משחק, מאחר שפעולה זו עלולה לגרום נזק 

למערכת.  

. טפל במוט האנלוגי בזהירות• 

 . אל תניח חפצים כבדים על המערכת או על האביזרים הנלווים לה• 

או  המערכת  למחברי  אותם  תכניס  ואל  זרים  חפצים  עם  תיגע   • אל 
לאביזרים. 

עשויים   • AC-ה מתאם  או  השימוש, המערכת  לתנאי   בהתאם 
כאלה, אל  יותר. בתנאים  להגיע לטמפרטורות של 40°C או 

ממושך  ממושך. מגע  זמן  תיגע במערכת או במתאם ה-AC לפרק 
בתנאים אלה עלול לגרום לכוויות חום נמוך.*

בחפצים  נוגע  העור  כאשר  שנגרמות  כוויות  הן  נמוך  חום  * כוויות 
יותר) שהטמפרטורה שלהם נמוכה יחסית (40°C או 

לאורך זמן.

AC-מתאם ה
אחרים  סוגים   לבטיחותך, השתמש רק במתאם ה-AC שסופק. • 

עלולים לגרום לשריפה, לשוק חשמלי או לתקלה. 

 . רטובות•  אל תיגע בתקע של מתאם ה-AC בידיים 

אם  במערכת  או   • AC-ה במתאם  תיגע  ברקים, אל  סופת   במהלך 
הם מחוברים לשקע חשמלי. 

מחברי  או  המערכת  סביב  זר  חומר  או  אבק  הצטברות  תאפשר   • אל 
האביזרים. אם יש אבק או חומר זר על מחברי המערכת או מתאם 
או  החיבור. אבק  לפני  יבשה  מטלית  באמצעות  אותו  ה-AC, נגב 
חומר אחר על המחברים עלולים לגרום לשריפה או להתחשמלות. 

שאר  כל  את  ונתק  החשמל  משקע   • AC-ה מתאם  את   נתק 
הכבלים מהמערכת לפני ניקוי או כאשר אינך מתכוון להשתמש 

במערכת למשך פרק זמן ארוך. 

 , בתקעים•  צביטה, במיוחד  או  דריכה  ה-AC מפני  מתאם  על   הגן 
במפצלים ובנקודה שבה הם יוצאים מהמערכת. 

היישר  אותו  ומשוך  מהתקע  בו  אחוז   • ,AC-ה מתאם  ניתוק   בעת 
החוצה משקע החשמל. אף פעם אל תמשוך אותו מהחוט ואל 

תמשוך אותו החוצה בזווית.

וידיאו  להפעיל  או  משחקים  לשחק  כדי  במערכת  תשתמש   • אל 
כאשר המערכת מכוסה בבד כלשהו. אם ברצונך להשהות את 

המערכת או לאחסנה זמנית במהלך הפעלת משחקים או וידיאו, 
העבר אותה למצב שינה לפני שתמקם אותה בכיסוי או בנרתיק. כמו 

לסייע  בבד, כדי  מכוסה  כן, אל תשתמש במתאם ה-AC כשהוא 
במניעת התחממות יתר.

 . זרם•  למהפך  או  מתח  ה-AC לממיר  מתאם  את  תחבר   אל 
במהפך  או  לחו“ל  בנסיעות  מתח  חיבור מתאם ה-AC לממיר 

 AC-זרם לשימוש ברכב עלול להוביל להצטברות חום במתאם ה
ולגרום לכוויות או לליקוי בתפקוד.
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עשוי זכוכית ועלול להיסדק כאשר מופעל עליו  • LCD-מסך ה 
כוח רב מדיי.

פיקסלים  להופיע  עשויים   • LCD-ה במסך  מסוימים   במקומות 
שאינם מוארים או שמאירים ברציפות. הופעתם של כתמים כאלה 

על  מצביעה  היא התרחשות נורמלית הקשורה למסכי LCD, ואינה 
ביותר.  מדויקת  בטכנולוגיה  תקלה במערכת. מסכי LCD מיוצרים 

עם זאת, על כל מסך יש מספר קטן מאוד של פיקסלים חשוכים 
או פיקסלים שמוארים ברציפות. כמו כן, לאחר כיבוי המערכת, 

ייתכן שתישאר תמונה מעוותת על המסך למשך
מספר שניות.

היזהר   • .LCD-ה במסך  לפגוע  עלולה  ישיר  שמש  לאור   חשיפה 
בעת שימוש במערכת באוויר הפתוח או בקרבת חלון.

להבחין  עשוי  אתה  קרה, •  בסביבה  במערכת  משתמש  אתה   כאשר 
בצלליות על הגרפיקה, או שהמסך ייראה כהה יותר מהרגיל. זהו 
אינו ליקוי, והמסך יחזור למצב הרגיל כאשר הטמפרטורה תעלה.

זמן  לפרק  המסך  על  סטילס  תמונות  של  הצגה  תאפשר   • אל 
ממושך. הדבר עלול ליצור על המסך תמונה עמומה שתישאר בו 

באופן קבוע.

“ אודות ה“סיכה• 
אל תיגע ב“סיכה“ שבתוך מכסה התקליטור של המערכת. נגיעה 

בסיכה עלולה להזיק למערכת.

LCD מסך

אל תפרק את המערכת או את האביזרים

שבמדריך  להוראות  בהתאם  השתמש במערכת  ®PSP ובאביזרים 
זה. לא ניתנת כל הרשאה לניתוח או שינוי במערכת, או ניתוח ושימוש 
בתצורות המעגלים שלה, אם סופקו. פירוק המערכת יבטל את תוקף 
חלקים  מכיל  האחריות שלה ועלול לגרום נזק. מסך ה-LCD במיוחד 

מסוכנים ובעלי מתח גבוה, וקרן הלייזר לקריאת תקליטורי 
חשיפה  של  במקרה  בראייה  לפגוע  Universal Media Disc עלולה 

שלה לעיניים.

התעבות לחות

 Universal Media Disc תקליטור  כאשר מערכת  ®PSP או 
מועברים ישירות ממקום קר למקום חמים, עשויה להתעבות לחות על 

 .Universal Media Disc-העדשה שבתוך המערכת או על ה
במקרה זה, ייתכן שהמערכת לא תפעל כראוי. אם זה קרה, הסר את 

ונתק  המערכת  את  תקליטור ה-Universal Media Disc, כבה 

סיכה
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אותה מהשקע. אל תחזיר את ה-Universal Media Disc לתוך 
המערכת עד להתאדות הלחות (הדבר עשוי לארוך מספר שעות). אם 

המערכת עדיין אינה פועלת כראוי, פנה למרכז תמיכת הלקוחות 
בתבנית  תוכנה  מדריך  בכל  מופיעים  המתאים של  ®PSP שפרטיו 

.PSP® 

Universal Media Disc-טיפול ב
המשטח   אל תיגע באצבעותיך בפתח שבחלקו האחורי של הדיסק (• 

שעליו בוצעה ההקלטה).
לכלוך  סוגי  או  זרים  עצמים  אבק, חול, •  של  חדירה  תאפשר   אל 

אחרים לדיסק.

את  בעדינות  נקה  ה-Universal Media Disc התלכלך, •   אם 
המשטח החיצוני והמשטח שעליו בוצעה ההקלטה באמצעות 

מטלית רכה. אל תשתמש בחומרים ממיסים או בכימיקלים אחרים.
או  עוות  ב-Universal Media Disc שנסדק, •  תשתמש   אל 

מערכת  בתוך  להישבר  תוקן. ה-Universal Media Disc עלול 
בתפקוד. לליקוי  או  לפציעה  לגרום  מכך   ®PSP, וכתוצאה 

טיפול במשטחים החיצוניים
פעל לפי ההנחיות המפורטות להלן כדי למנוע פגיעה בביצועים או 

.PSP®  בצבעים של מערכת
לנקות  כדי  אחרים  בכימיקלים  או  ממיסים  בחומרים  תשתמש   • אל 

את המשטח החיצוני.

. אל תאפשר מגע ישיר של מוצרי גומי או ויניל במערכת לאורך זמן• 

אל תנקה את המערכת באמצעות מטלית הספוגה בחומרים כימיים.• 

לפני השימוש במוט האנלוגי
מאחר   אל תנסה להסיר את המוט האנלוגי מחזית המערכת, • 

שהפעולה עלולה להזיק למערכת ולגרום לפציעה.

 ( אל  (Settings - הגדרות•  מיטביות, עבור  תוצאות   להשגת 
מכן,  מערכת), ולאחר    (System Settings - הגדרות 
מערכת),  כאשר מוצג המסך [System Information] (פרטי 

סובב את המוט האנלוגי בתנועה מעגלית כדי לכוונן את טווח 
התנועה שלו.

ניקוי
את  ונתק  החשמל  מטעמי בטיחות, הוצא את מתאם ה-AC משקע 

כל יתר הכבלים לפני ניקוי המערכת.

LCD-ניקוי המשטח החיצוני ומסך ה
נגב בעדינות באמצעות מטלית רכה.

ניקוי המחברים
ה-USB מתלכלכים,  בכבל  אם המחברים במערכת ה- ®PSP או 

ייתכן שאותות לא יישלחו או יתקבלו כראוי. כמו כן, אם המחבר של 
האוזניות מתלכלך, ייתכנו רעש או הפרעה בקול. נקה את המחברים 

באמצעות מטלית רכה ויבשה.
נרתיקים וכיסויים

באופן  הנמכר  כאשר אתה מניח את מערכת ה- ®PSP בנרתיק 
מסחרי, כבה את המערכת או הבא אותה למצב שינה. אל תשתמש 

במערכת כשהיא בתוך הנרתיק. השארת המערכת במצב פעיל או 
שימוש בה כשהיא בתוך הנרתיק או הכיסוי עלולים לגרום להתחממות 

יתר או להזיק למערכת.
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שמות ותפקידים של חלקים
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החלק התחתון של המערכת
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11 שמות ותפקידים של חלקים

SELECT (בחר) 14  כפתור 
15  כפתור START (הפעל)

רצועה 16   מחזיק 
חבר רצועה (נמכרת בנפרד) 

כמוצג להלן.

  POWER/HOLD 17    מתג
(הפעלה/השהיה)

הסטה ימינה
הפעלה וכיבוי של המערכת 

.(15 ( עמוד 
הסטה שמאלה

נעילת כפתורי המערכת.

אוזניות  18  מחבר 

POWER (הפעלה) 6   מחוון 
יציב  ירוק 

מופעל

יציב  כתום 
נטען

מהבהב  ירוק 
רמת טעינה נמוכה

 כבוי
כבוי/במצב שינה

USB מחבר   7
LCD מסך   8
R כפתור   9

, , כפתור  10  כפתור  
, כפתור       כפתור 

אנלוגי 11  מוט 
לשימוש עם משחקים התומכים 

בפעולת מוט אנלוגי

PS 12 כפתור
13 כפתור עוצמת קול

כיוון 1 כפתורי 
2 רמקול

L 3 כפתור 
Memory Stick PRO Duo™  4  חריץ

5  מחוון גישה ל-
Memory Stick PRO Duo™ 

דולק כאשר נתונים נקראים או נכתבים 
.Memory Stick Duo™  מתוך מדיית

שים לב

כאשר מחוון הגישה ל-
 Memory Stick PRO Duo™ 

דולק, אל תוציא את מדיית 
ה-  ™Memory Stick Duo, תכבה 
את המערכת או תעביר את המערכת 

למצב שינה, מאחר שפעולות אלו 
עלולות לגרום לאובדן או לפגיעה 

בנתונים.



טעינת הסוללה12

הרכישה,  לאחר  הראשונה  לפני שתשתמש במערכת  ®PSP בפעם 
או כאשר רמת טעינת הסוללה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות כדי 

לטעון את הסוללה.

 זהירות
או  צלילים  מפיק  שגרתי, •  בלתי  באופן  פועל  המכשיר   אם 

ריחות חריגים, הופך חם מדיי למגע או משנה את צורתו - 
הפסק מייד את השימוש, נתק את מתאם ה-AC מהשקע 

החשמלי ונתק כבלים אחרים.

לשקע   • PSP®  מערכת ה-AC של  מתאם  את  תחבר   אל 
חשמלי לפני שהשלמת את כל החיבורים.

. על השקע להיות מותקן ליד הציוד ונגיש בקלות• 

שיטות טעינה

AC טעינה עם מתאם
.AC ניתן לטעון את סוללת המערכת באמצעות מתאם

1

2

מחוון אספקת החשמל דולק בכתום כדי לציין שהטעינה החלה.
כאשר הסוללה טעונה במלואה, מחוון מחוון ההפעלה כבה.

מחוון POWER (הפעלה)

לשקע החשמל

טעינת הסוללה
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13 טעינת הסוללה

USB טעינה עם התקן
אותה  מחבר  מכן  כאשר אתה מדליק את מערכת ה- ®PSP ולאחר 
מתחילה.  הסוללה  מחשב), טעינת  להתקן בעל מחבר USB (כגון 
בכתום  כאשר הסוללה נטענת, המחוון POWER (הפעלה) דולק 

במערכת.  USB) מוצג  והכיתוב [USB Mode] (מצב 

עצה

 •USB התקן  ה- ®PSP באמצעות  מערכת  את  לטעון  יכול   אינך 
במתאם השתמש  כאלה  אחרות. במקרים  פעולות  ביצוע  או  משחק  כדי  תוך   

הסוללה. את  לטעון  ה-AC כדי    

( ידני, בחר  (Settings - הגדרות•  USB באופן  למצב  לעבור   כדי 
.(USB    (USB Connection) (חיבור 

מופעלת המערכת  כאשר  יותר  רב  זמן  להימשך  עשויה   • הטעינה 
.USB התקן  באמצעות  מתבצעת  הטעינה  כאשר  או  הטעינה  במהלך   

מספיק מספקים  לא   • USB-ה רכזת  ה-USB או  התקן   אם 
לחבר הסוללה. נסה  את  לטעון  תוכל  שלא  לטעינה, ייתכן  חשמל   

בהתקן. USB אחר  למחבר  או  USB אחר  להתקן   

מידע על טעינת הסוללה

בדיקת רמת הטעינה של הסוללה

תוכל לדעת מה רמת הטעינה של הסוללה בעזרת הסמל המוצג בפינה 
הימנית העליונה של המסך.

כאשר רמת הסוללה עומדת להיגמר, הסמל  מוצג ומחוון 
ההפעלה מהבהב בירוק. כאשר זה קורה, טען את הסוללה.

עצה

בתלות בתנאי השימוש ובגורמים סביבתיים, ייתכן שרמת הטעינה לא תשתקף
בצורה מדויקת.
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הערכת זמן הטעינה של הסוללה*

AC-כשעתיים ו-20 דקותטעינה עם מתאם ה

USB כ- 4 שעותטעינה עם התקן

ריקה סוללה  טעינת  *בעת 

עצה

מומלץ לטעון את הסוללה בסביבה בטמפרטורה של 10°C עד 
ולהוביל  פחות  יעילה  להיות  עשויה  אחרות  בסביבות  30°C. טעינה 

לביצועי סוללה לא אופטימליים.

משך חיי סוללה משוער

בקירוב*1משחק  3-5 שעות 

בקירוב*2הפעלת וידיאו  3-4 שעות 

*1מבוסס על בדיקות שנערכו למערכת במצב שחקן יחיד, בשימוש 

  באוזניות.
*2מבוסס על בדיקות שבוצעו במצבים שונים של שימוש ברמקולים 

מסך. ובהירות  קול  עוצמת  של  שונות  אוזניות, ורמות    לעומת 

עצה

משך חיי הסוללה תלוי בסוג התוכן המופעל, בתנאי השימוש ובגורמים סביבתיים. חיי 
הסוללה יתקצרו בעקבות שימוש חוזר והתיישנות הסוללה.  

חיי הסוללה

לסוללה המובנית תוחלת חיים מוגבלת. חיי הסוללה יתקצרו בעקבות 
שימוש חוזר והתיישנות הסוללה. כאשר חיי הסוללה מתקצרים 

 .PSP®  משמעותית, פנה אל מרכז שירות הלקוחות המתאים של
הפרטים מופיעים בסעיף פרטי יצירת הקשר, בכתובת

.http://eu.playstation.com/support

עצה

תוחלת החיים של הסוללה משתנה בהתאם לאופן האחסון ותנאי השימוש, וכן בגורמים 
סביבתיים ארוכי-טווח, כגון טמפרטורה.
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15 הדלקה וכיבוי של המערכת

הדלקה וכיבוי של המערכת

הדלקת המערכת

1  הסט את המתג POWER/HOLD (הפעלה/השהיה) 
ימינה.

 

בירוק. המחוון POWER (הפעלה) דולק 

כיבוי המערכת

1  הסט את המתג POWER/HOLD (הפעלה/השהיה) ימינה 
והשאר אותו שם יותר משלוש שניות.

המחוון POWER (הפעלה) כבה.

העברת המערכת למצב שינה

באפשרותך להשהות את פעולת המערכת בעת הפעלת משחקים או 
תוכן אחר. ההפעלה החוזרת מתחילה מהנקודה שבה המערכת נכנסה 

למצב שינה.

POWER/HOLD (הפעלה/השהיה) כלפי  המתג  את  1  הסט 
מעלה.

שינה. למצב  נכנסת  והמערכת     המחוון POWER (הפעלה) כבה 

יציאה ממצב שינה

מעלה. הסט את המתג POWER/HOLD (הפעלה/השהיה) כלפי 

עצה

תוכנות מסוימות עשויות למנוע מהמערכת להיכנס למצב שינה.

מחוון POWER (הפעלה)

מתג POWER/HOLD (הפעלה/השהיה)



16(XrossMediaBar)  XMB™  שימוש בתפריט

(XrossMediaBar)  XMB™  שימוש בתפריט
.(XrossMediaBar)  XMB™  בשם משתמש  ממשק  מערכת  ®PSP כוללת 

באמצעות קטגוריה  1  בחר 
הכפתורים ימינה או שמאלה.

באמצעות פריט  2  בחר 
הכפתורים מעלה או מטה.

לאשר כפתור  כדי  על  3  לחץ 
פריט שנבחר.

עצה

תוכל לבטל פעולה על-ידי לחיצה
. על הכפתור 

Category

Item

כפתורי כיוון   כפתור  כפתור   כפתור 

הסמלים המוצגים במסך משתנים בהתאם 
לגרסת התוכנה של המערכת.
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(XrossMediaBar)  XMB™  שימוש בתפריט

תפריט אפשרויות

לוח הבקרה

שימוש בתפריט האפשרויות

תפריט  את  להציג  בחר סמל ולאחר מכן לחץ על הכפתור  כדי 
האפשרויות.

שימוש בלוח הבקרה

בעת הפעלת תוכן, לחץ על הכפתור  כדי להציג את לוח הבקרה.

קטגוריות

Game משחק

הפעלת משחקים

Video וידיאו

צפייה בווידיאו

Music מוסיקה

האזנה למוסיקה

Photo תמונות

הצגת תמונות 

Extra תכונות נוספות

הצגת קומיקס

Settings הגדרות

PSP®  כוונון ההגדרות של מערכת

סמלים



18Universal Media Disc-הפעלת משחקים ב

. הכפתור  על  לחץ  מכן  ולאחר  הסמל  את  3  בחר 
ההפעלה מתחילה.

עצה

את   ופתח  ההפעלה  את  עצור   • ,Universal Media Disc-ה את  להוציא   כדי 
התקליטור. מכסה   

   •Memory Stick Duo™  להכניס עליך  המשחק, תחילה  נתוני  את  לשמור   כדי 
הזיכרון.  כרטיס  לחריץ   

סיום משחק

ממשחק. לצאת  לחץ על הכפתור PS כדי 

Universal Media Disc-הפעלת משחקים ב
כדי  המערכת  של  העליון  שבחלקה  בחריץ  אצבעך  את  1  הנח 

לפתוח את מכסה התקליטור.

את  Universal Media Disc וסגור  תקליטור  2  הכנס 
המכסה.

ודא שמכסה התקליטור סגור היטב.

1

2

אל תיגע במשטח שעליו בוצעה ההקלטה.

PS כפתור



19

HE

P
S

P
השימוש במערכת ®

Memory Stick Duo™ -הפעלת תוכן ב

Memory Stick Duo™ -הפעלת תוכן ב

צד קדמי

 אזהרה
של  ידם  הרחק את מדיית ה- ™Memory Stick Duo מהישג 

ילדים קטנים מאחר שהם עלולים לבלוע אותה בטעות.

שתיכנס  המדיה  ™Memory Stick Duo עד  על  1  לחץ 
במלואה.

שים לב

 )  Memory Stick PRO Duo™ -כאשר מחוון הגישה ל
 Memory Stick-ה מדיית  את  להוציא  עמוד 11) דולק, אין 
למצב  המערכת  את  להעביר  או  המערכת  את   ™Duo, לכבות 

שינה. הדבר עלול לגרום לאובדן או השחתה של נתונים.

. הכפתור  על  לחץ  מכן  ולאחר  הסמל  את  2  בחר 

תוצג רשימת תוכן שניתן להפעיל.

עצה

,Memory Stick Duo™  כדי להסיר את המדיה
לחץ על המדיה פעם אחת בכיוון החץ.
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שימוש במקלדת על המסך

מקשי פעולות

מקשים 
אלפביתיים/מקשי 

סמלים אפשרויות הזנת טקסט

תצוגת מצב קלט

סמן שדה הזנת טקסט
עם  התווים  את   (מציג 

הזנתם)

רשימת מקשים

המקשים המוצגים משתנים בהתאם למצב הקלט שבו נעשה שימוש 
ולתנאים אחרים.

הסברמקשים

הזנת רווח

אישור תווים שהוקלדו אך לא הוזנו, 
ולאחר מכן סגירת המקלדת 

ביטול תווים שהוקלדו אך לא הוזנו, ולאחר 
מכן סגירת המקלדת 

הזזת הסמן

מחיקת התווים שמשמאל לסמן

הצגת תרשים המראה את כפתורי 
המערכת והשימוש בהם 

מעבר בין אותיות רישיות וקטנות

הכנסת מעבר שורה
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שימוש במקלדת על המסך

החלפת מצב קלט

מספר מצבי הקלט הזמינים משתנה בהתאם לשפה שנבחרה. בכל 
הקלט  פעם שאתה לוחץ על הכפתור SELECT (בחר), מצב 

משתנה בהתאם לאפשרויות המוצגות בטבלה שלהלן.

תצוגת 
מצב קלט

דוגמאות לתווים שניתן מצב קלט
להזין

a b c d eאותיות ומספרים

אותיות ומספרים 
עם  אותיות  (כולל 

הטעמות)
é í ó ç ñ

1 2 3 4 5מספרים בלבד

קיצורי דרך לכתובות 
אינטרנט

.com .ne .html .gif

עצה

השפה של המקלדת שמופיעה על המסך מקושרת לשפת המערכת. 
ניתן להגדיר את שפת המערכת דרך  (Settings - הגדרות)  

מערכת)   (System Settings - הגדרות 
מערכת). לדוגמה,  [System Language] (שפת 
המערכת) מוגדרת  אם [System Language] (שפת 

בצרפתית. טקסט  להזין  כ-[Français] (צרפתית), ניתן 

הזנת תווים

השלבים הבאים כוללים הסבר כיצד להזין טקסט, תוך שימוש במילה 
fun כדוגמה.

הכפתור  מספר  על  לחץ  מכן  [DEF3] ולאחר  1   בחר 
.F פעמים, עד שתוצג האות

הזנת  בשדה  שמוזן  , התו  בכל פעם שאתה לוחץ על הכפתור 
הטקסט משתנה.

הכפתור  מספר  על  לחץ  מכן  [TUV8] ולאחר  2  בחר 
 .U פעמים, עד שתוצג האות

הכפתור  מספר  על  לחץ  מכן  [MNO6] ולאחר  3  בחר 
  .N פעמים, עד שתוצג האות

הכפתור. על  לחץ  מכן  [Enter] (הזן) ולאחר  4   בחר 
התווים שהזנת יאושרו. (באפשרותך ללחוץ על הכפתור R שבמערכת 

ולאחר  נוספת  [Enter] (הזן) פעם  תו.) בחר  לאשר   ®PSP כדי 

מכן לחץ על הכפתור כדי לצאת מהמקלדת.

עצה

וקטנות. רישיות  אותיות  בין  לעבור  תווים, תוכל  הזנת  אם תבחר במקש a/A בעת 
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הגדרת רמת בקרת ההורים

להשתמש  הורים. תוכל  בקרת  של  תכונה  מערכת  ®PS3 כוללת 
בתכונה זו כדי להגדיר סיסמה ולהגביל את ההפעלה של תוכן 

בקרת  רמת  פי  אחרים) על  ותכנים  וידיאו  (משחקים, סרטוני 
ההורים של המערכת. על-ידי הגדרת רמת בקרת ההורים באפשרותך 

למנוע מילדים להפעיל תוכן מוגבל.

כדי להפעיל את התוכן המוגבל ולשנות את רמת בקרת ההורים 
 ,“0000” היא  המחדל  ברירת  נדרשת סיסמה בת 4 ספרות. סיסמת 

וניתן לאפסה.

כדי לאפס את הסיסמה

 Security)    (הגדרות - Settings)  1  בחר
 [Change Password] (אבטחה Settings - הגדרות 

. הכפתור  על  לחץ  מכן  (החלפת סיסמה), ולאחר 
פעל בהתאם להוראות שעל המסך כדי להגדיר את הסיסמה.

כדי להגדיר את רמת בקרת ההורים

 Security)   (הגדרות - Settings)  1  בחר
 Parental Control] (אבטחה Settings - הגדרות 

[Level
. הכפתור  על  לחץ  מכן  הורים), ולאחר  בקרת  (רמת 

מסך הזנת הסיסמה מוצג.

הכיוון  כפתורי  באמצעות  4 הספרות  בת  הסיסמה  את  2   הזן 
. ולחץ על הכפתור 

PSP® -ה למערכת  הורים  בקרת  רמת  3  בחר 
. הכפתור  על  לחץ  מכן  23) ולאחר  ( עמוד 

רמת בקרת ההורים הוגדרה.
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הגדרת רמת בקרת ההורים

מידע על רמות בקרת הורים

הפעלת התוכן מוגבלת על-ידי שילוב רמות בקרת ההורים הן של 
התוכן. של  מערכת  ®PSP והן 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

לדוגמה, אם ברצונך להגביל הפעלת תוכן שהוגדרה לו רמת בקרת 
 PSP®  מערכת של  ההורים  בקרת  רמת  את  ההורים ”5“, כוונן 

ל-[4].

PSP®  רמות בקרת ההורים במערכת
את רמת בקרת ההורים במערכת ניתן לכבות או להגדיר כאחת מבין 

.[9] היא  המחדל  ברירת  11 רמות. הגדרת 

בקרת הורים כבויה.כבוי

      1 - 11
הגדרת רמת ההגבלה במערכת. ההגדרה [1] היא 
מחמירה. פחות  הכי  המחמירה ביותר; [11] היא 

עצה

  • [Information] ניתן לבדוק את רמת בקרת ההורים תחת  
האפשרויות. (מידע) בתפריט   

  תוכן שהוגבל על-ידי תכונת בקרת ההורים מוצג כ- •   

מוגבל). (Restricted Content - תוכן   

הגבוהה ביותר

לא ניתן להציג 
את התוכן.

ניתן להציג את 
התוכן.

הגבלה

הגבלה
הגבוהה ביותר

PSP®  רמות בקרת ההורים במערכת

רמות בקרת הורים עבור תוכן
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עדכון תוכנת המערכת

עדכוני תוכנה עשויים לכלול תיקוני אבטחה, הגדרות ותכונות חדשות 
או מתוקנות ופריטים אחרים שישנו את מערכת ההפעלה הנוכחית 

שלך. מומלץ לעדכן את המערכת תמיד כך שתשתמש בגרסה החדשה 
ביותר של תוכנת המערכת.

עצה

בקר בכתובת לקבלת המידע המעודכן ביותר על עדכונים, • 
eu.playstation.com/psp  

התוכנה את  שתעדכן  לפני  לשחק  תוכל  שלא  ייתכן  התוכנה, •  בכותר   בתלות 
.PSP®  מערכת של   

. אחרי שעדכנת את תוכנת המערכת, לא ניתן לחזור לגרסה קודמת• 

העדכון את  להתחיל  תוכל  שלא  ייתכן  טעונה. •  שהסוללה  ודא  שתתחיל   לפני 
נמוכה. הסוללה  של  הטעינה  רמת  אם   

בדיקת גרסת התוכנה של המערכת

תוכל לבדוק את פרטי גרסת התוכנה של המערכת על-ידי בחירת   
(Settings - הגדרות)   (System Settings - הגדרות 

מערכת) [System Information] (פרטי מערכת). הגרסה 
System Software הנוכחית מוצגת בשדה

(תוכנת מערכת).

 קבל את נתוני העדכון.

  השתמש בנתוני העדכון כדי להחליף את 
תוכנת המערכת הקיימת.

  תוכנת המערכת מעודכנת.

שים לב

במהלך עדכון:
.Universal Media Disc-ה את  תוציא  • אל 

המערכת. את  תכבה  • אל 
.AC מתאם  את  תנתק  • אל 

אם עדכון מבוטל לפני השלמתו, תוכנת המערכת עשויה להינזק 
וייתכן שיהיה צורך לתקן או להחליף את המערכת.
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עדכון תוכנת המערכת

שיטות עדכון

תוכל לבצע עדכון באחת מהדרכים הבאות.

Universal Media Disc עדכון באמצעות
נתוני  תוכל לעדכן באמצעות Universal Media Disc המכיל 

עדכון. 

 .PSP®  למערכת AC-ה מתאם  את  1  חבר 
עדכון. נתוני  Universal Media Disc המכיל  2  הכנס 

סמל נתוני העדכון ומספר הגרסה מוצגים תחת 
הבית. (Game - משחק) בתפריט 

מכן  3  בחר  (PSP®  Update - עדכון  ®PSP), ולאחר 
. לחץ על הכפתור 

העדכון מתחיל. פעל בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים 
את העדכון.

עדכון באמצעות מחשב

עדכן באמצעות מחשב כדי להוריד נתוני עדכון מהאינטרנט. לקבלת 
eu.playstation.com/psp הוראות מפורטות בקר בכתובת
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הורדת משחקים

(לרכוש) משחקים  להוריד  באמצעות Media Go באפשרותך 
 PlayStation®Store-ב להשתמש  מ-PlayStation®Store. כדי 

עליך לחבר את המחשב לאינטרנט.

Media Go™  הורדת
mediago.sony.com/

?Media Go™  מה זה
את  לבצע  לך  המאפשר  מחשב  יישום   ™Media Go הוא 

הפעולות הבאות:

 •PlayStation®Store-מ (רכישת) משחקים   הורדת 

שמע מתקליטור  רצועות  ייבוא   • 

ווידיאו תמונות  מוסיקה, •  קובצי   ניהול 

(  •PSP   מערכת  Media Go) תוכן   העברת 

שמורים ונתונים  משחקים  נתוני  גיבוי   • 

PlayStation®Store כדי לגשת אל

שבצידו  הספרייה  של  הניווט  לחץ על [Store] (חנות) בחלונית 
השמאלי של החלון Media Go במחשב.
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הורדת משחקים

שלבים להורדת משחקים

את  לבצע  כדי להוריד משחקים מ-PlayStation®Store, עליך 
הפעולות הבאות.

צור חשבון PlayStation®Network (הירשם)

היכנס למערכת

הוסף כספים לארנק המקוון

הורד משחק

לקבלת פרטים עיין במדריך המקוון למשתמש.

PlayStation®Store מדריך למשתמש של
manuals.playstation.net/document/storeindex.html

עצה

 •Memory Stick Duo™  להכניס עליך  תחילה  משחקים  להוריד   כדי 
מכן של  ™Memory Stick PRO Duo במערכת  ®PSP, ולאחר  לחריץ   

  .USB כבל  באמצעות  שלך  למחשב  לחברו   

 •PlayStation®Store-מ (לרכוש) משחקים  להוריד  גם   תוכל 
.PS3®  מערכת דרך   
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פתרון בעיות

.PSP®  עיין בפרק זה אם נתקלת בקשיים בהפעלת מערכת
אם בעיה כלשהי נמשכת, אנא בקר בדפי העזרה והתמיכה שלנו 

http://eu.playstation.com/support בכתובת

בעיות מתח, סוללה וטעינה

נדלקת. מערכת  ®PSP לא 
  ייתכן שהסוללה התרוקנה. טען את הסוללה.

הסוללה אינה נטענת או שאינה נטענת מחדש באופן מלא.

   אם אתה משתמש במתאם ה-AC לשם טעינת הסוללה, בדוק כי:

החשמל. לשקע  היטב       – מתאם ה-AC חובר 
זה. למוצר       – אתה משתמש במתאם ה-AC המתאים 

כדי  למערכת    כאשר אתה משתמש בהתקן USB המחובר 
לטעון סוללה, בדוק או ודא כי:

.USB-ה ולהתקן  למערכת  היטב  –  כבל ה-USB חובר 
–  התקן ה-USB דולק.  

 [USB Mode] אם הכיתוב .USB המערכת מוגדרת למצב  –  
 - Settings)  לא מוצג במסך, בחר (USB מצב)

- USB Connection)   (הגדרות
.(USB  חיבור

הסוללה.  לטעינת  מתאימים  אינם  –  התקני USB מסוימים   
.(12 לקבלת פרטים, ראה ”שיטות טעינה“ ( עמוד 

כדי  –  לא ניתן לטעון את הסוללה באמצעות התקן USB תוך   
משחק או ביצוע פעולות אחרות.

  ייתכן שהסוללה לא תיטען בצורה יעילה או שהטעינה תימשך זמן 
רב יותר מהצפוי, בתלות בתנאי השימוש ובגורמים סביבתיים. 

לקבלת פרטים, ראה ”מידע על טעינת הסוללה“ ( עמוד 13).

ה-USB וכבל  ה-AC וכבל  מתאם  של  שהמחברים    בדוק 
בעזרת  אותם  מלוכלכים, נקה  המחברים  ה-USB נקיים. אם 

מטלית רכה ויבשה.

טעינת הסוללה אינה מספיקה לזמן ארוך.

בתנאי  בתלות  יותר, וזאת  מהר  להתרוקן  עשויה    הסוללה 
האחסון והשימוש ובגורמים סביבתיים. לקבלת פרטים, ראה 

.(13 הסוללה“ ( עמוד  טעינת  על  ”מידע 

צורתה. את  מערכת ה- ®PSP שינתה 
עם  להתנפח  ה- ®PSP עשויה  מערכת  שבתוך    הסוללה 

התיישנותה. פנה אל מוקד שירות הלקוחות המתאים של 
הקשר, בכתובת  יצירת  פרטי  בסעיף  מופיעים   ®PSP. הפרטים 

.http://eu.playstation.com/support
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תמונה

המסך הופך פתאום לכהה.
 Power Save Settings)  ההגדרה הופעלה    אם 

בחשמל)  [Backlight Auto-Off] (כיבוי  חיסכון  - הגדרות 
אוטומטי של תאורה אחורית), התאורה האחורית של מסך 
פעילה  תהיה  לא  המערכת  אם  אוטומטית  ה-LCD תכבה 

למשך פרק זמן מסוים.
 Power Save Settings)  ההגדרה הופעלה    אם 

בחשמל)  [Auto Sleep] (מצב שינה  חיסכון  - הגדרות 
לאחר  אוטומטי  באופן  שינה  למצב  תיכנס  אוטומטי), המערכת 

פרק זמן מסוים של חוסר פעילות.

פיקסלים לא מוארים או פיקסלים המוארים ברציפות לא נעלמים.

במקרים  מאוד, אולם  מדויקת  בטכנולוגיה  LCD מיוצרים    מסכי 
מסוימים עשויים להופיע במסך פיקסלים שאינם מוארים או 

שמאירים ברציפות. לא מדובר בתקלה. לקבלת פרטים, ראה 
.(6 זהירות“ ( עמוד  ”אמצעי 

צבע המסך אינו נראה נכון.
  ייתכן שצבע הרקע הוגדר להשתנות אוטומטית בתחילת כל 

 - Theme Settings)  חודש. ניתן לכוונן הגדרה זו תחת
הגדרות נושא).

קול

לא נשמע קול.
את  להגביר  כאפס. נסה  מוגדרת  אינה  הקול  שעוצמת    ודא 

עוצמת הקול על-ידי לחיצה על כפתור עוצמת הקול + בחלקה 
העליון של המערכת.

של מהרמקולים  קול  אוזניות, אין  מחוברות    כאשר 
.PSP®  מערכת

עוצמת הקול לא מתגברת.
 [AVLS]  (קול   אם  (Sound Settings - הגדרות 
מוגבלת. המרבית  הקול  מוגדר כ-[On] (מופעל), עוצמת 

את  שיגבילו  כך  במיוחד  תוכננו  לאוזן  הידידותיות    האוזניות 
היותר. לכל  רמת הלחץ של הקול ל-90 דציבלים 

האוזניות אינן מפיקות קול או שהצליל מכיל רעש.
היטב. מחוברות  שהאוזניות   ודא 
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Universal Media Disc

המערכת לא מזהה את תקליטור
.Universal Media Disc-ה

  הסט את המתג POWER/HOLD (הפעלה/השהיה) ימינה 
והשאר אותו במצב זה שלוש שניות לפחות, עד שהמחוון 

לחלוטין. לאחר  תופסק  POWER (הפעלה) נדלק. ההפעלה 

מכן, הדלק את המערכת מחדש.

Memory Stick Duo™

.Memory Stick Duo™ -לא ניתן לחבר את מדיית ה
בכיוון  אותו  את  ™Memory Stick Duo, הצב  מכניס    כשאתה 

הנכון.

  בדוק אם הוכנסה מדיה מהסוג שבו ניתן להשתמש עם מערכת 
 ®PSP. לקבלת פרטים, ראה ”מדיה תואמת“ ( עמוד 35).

.Memory Stick Duo™  המערכת לא מזהה את מדיית
 Memory Stick Duo™  מדיית של  פירמוט  מתבצע    אם 

אותה.  תזהה  באמצעות מחשב, ייתכן שמערכת  ®PSP לא 
במקרה כזה, העתק את כל הנתונים שברצונך לשמור במחשב, 
מערכת)   ואז עבור אל  (System Settings - הגדרות 
 (Memory Stick™   פירמוט) [Format Memory Stick™ ]

ופרמט מחדש.

להוציא  כהלכה. נסה    ודא כי  ™Memory Stick Duo הוכנס 
מחדש. את  ™Memory Stick Duo ולהכניסו 

המערכת אינה שומרת או טוענת נתונים.

  ייתכן שיש בעיה עם  ™Memory Stick Duo. נסה להשתמש 
זמינה. במדיית  ™Memory Stick Duo אחרת, אם 

וידיאו

לא ניתן לנגן סרטוני וידיאו.

  ייתכן שלא תתאפשר הפעלה של סוגי נתונים מסוימים.

המערכת לא מזהה קובץ וידיאו.

יזוהו.   נתוני וידיאו מסוגים שאינם תואמים למערכת  ®PSP לא 

  אם שם הקובץ או שם התיקייה שונו, או אם הקובץ או התיקייה 
הועברו למקום אחר באמצעות מחשב, ייתכן שהמערכת לא 

תזהה אותם.

מוסיקה

לא ניתן לנגן מוסיקה.

מסוימים  מוסיקה  סוגי  עבור  מוגבלות  הנגינה  ששיטות    ייתכן 
המופצים באינטרנט. במקרים כאלה, ייתכן שלא ניתן יהיה לנגן 

.PSP® -את הנתונים במערכת ה
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המערכת לא מזהה קובץ מוסיקה.

  ודא שנתוני המוסיקה שמורים בתיקייה המתאימה. לקבלת 
פרטים עיין במדריך המקוון למשתמש ( עמוד 3).

יזוהו.   נתוני מוסיקה מסוגים שאינם תואמים למערכת  ®PSP לא 

תמונות

לא מוצגות תמונות.

מסוימות, וזאת  תמונות  של  הצגה  תתאפשר  שלא    ייתכן 
בתלות בגודל נתוני התמונה.

  אם התמונות נערכו במחשב, ייתכן שלא ניתן יהיה להציגן.

המערכת לא מזהה קובץ תמונה.

  ודא שהנתונים שמורים בתיקייה המתאימה. לקבלת פרטים עיין 
במדריך המקוון למשתמש ( עמוד 3).

  אם שם הקובץ או שם התיקייה שונו, ייתכן שהמערכת לא תזהה 
אותם.

יזוהו.   תמונות שאינן תואמות למערכת ה- ®PSP לא 

בעיות אחרות

המערכת או מתאם ה-AC מתחממים.
  במהלך השימוש ייתכן שהמערכת או מתאם ה-AC יתחממו. לא 

מדובר בתקלה.

המערכת נדלקת אך אינה פועלת.

  ודא שהמערכת לא נמצאת במצב השהיה. אם כן, הסט את 
לבטלו. המתג POWER/HOLD (הפעלה/השהיה) כדי 

המערכת אינה פועלת כראוי.

  הסט את המתג POWER/HOLD (הפעלה/השהיה) ימינה 
והשאר אותו במצב זה שלוש שניות לפחות, עד שהמחוון 

לגמרי,  כבתה  שהמערכת  POWER (הפעלה) נדלק. אחרי 

הדלק אותה שוב.

חמים,  למקום  קר  ממקום  ישירות    אם מערכת  ®PSP הועברה 
עשויה להתעבות בתוכה לחות. במקרה כזה ייתכן שהמערכת לא 

תפעל כראוי. כבה את המערכת ונתק אותה, ולאחר מכן אל 
תשתמש בה מספר שעות. אם המערכת עדיין אינה פועלת 

 .PSP®  כראוי, פנה אל מרכז תמיכת הלקוחות המתאים של
הפרטים מופיעים בסעיף פרטי יצירת הקשר, בכתובת 

.http://eu.playstation.com/support

התאריך והשעה מתאפסים.
  אם לא נעשה שימוש במערכת לאחר שהסוללה התרוקנה, ייתכן 

שהגדרות התאריך והשעה של המערכת יאופסו. פעל בהתאם 
להוראות המוצגות במסך כדי להגדיר את השעה והתאריך.
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מחוברת  היא  המחשב לא מזהה את מערכת ה- ®PSP כאשר 
.USB באמצעות כבל

 .USB במצב  לעבודה  מוגדרת    ודא שמערכת ה- ®PSP שלך 
אם לא, בחר  (Settings - הגדרות)   

.(USB (USB Connection - חיבור 

  ודא שבמחשב שבו אתה משתמש פועלת מערכת הפעלה 
.USB התומכת בדרגת אחסון בנפח גבוה בהתקן

אחרים, ייתכן  בהתקנים    כאשר אתה משתמש ברכזת USB או 
שהמחשב לא יזהה את המערכת, וזאת בתלות בסביבת ההפעלה 
של המחשב. נסה לחבר את המערכת ישירות למחשב באמצעות 

.USB כבל

 USB]  (מערכת   אם  (System Settings - הגדרות 
כ-[On] (מופעל), ייתכן  Charge] (טעינת USB) מוגדר 

שההתקן לא יזוהה.

.USB-ה התקן  את  מזהה  מערכת ה- ®PSP אינה 
מטלית  באמצעות  אותו  לנגב    ודא שמחבר ה-USB נקי. נסה 

בד רכה ויבשה.

שכחת את הסיסמה שלך.

 System)  אם תשחזר את הגדרות ברירת המחדל, תחת  
 Restore Default]  (מערכת Settings - הגדרות 

המערכת  מחדל), סיסמת  ברירת  הגדרות  Settings] (שחזור 

המקוון  במדריך  עיין  פרטים  תאופס ותהיה ”0000“. לקבלת 
למשתמש ( עמוד 3).

 שים לב: אם תשחזר את הגדרות ברירת המחדל, ההגדרת 
ששינית באפשרויות שאינן סיסמת המערכת יימחקו אף הן. 

לאחר הניקוי למערכת אין אפשרות לשחזר את ההגדרות 
שהותאמו אישית.

המוט האנלוגי אינו פועל כראוי.
  אם התופעות יופיעו, הזז את המוט האנלוגי בתנועה מעגלית. 

פעולה זו תסייע לך לקבוע את טווח ההפעלה האופטימלי.
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 תודה על שרכשת מוצר זה. אנו מקווים
שתיהנה להשתמש בו

המונח ”מוצר“ פירושו מערכת ה- ®PlayStation שברשותך וכל 
הציוד ההקפי הרשמי של  ®PlayStation הכלול באריזה של מערכת 

 .PlayStation® 

הערה: תוכנת המערכת שהותקנה-מראש במוצר  או שתסופק מאוחר 
יותר באמצעות עדכונים או הפצות שדרוג מוענקת ברישיון לך, ללא 

מכירה, ומיועדת לשימוש רק כחלק מהמוצר. התנאים של רישיון 
תוכנת מערכת זו הם כמפורט בכתובת 

.eu.playstation.com/legal

אחריות זו ניתנת לך, כמשתמש הראשון במוצר, על-ידי חברת 
 (“SCEE”)  Sony Computer Entertainment Europe Limited

 Great Marlborough Street, London, W1F 10 שכתובתה
7LP, United Kingdom. האחריות הנה אישית בעבורך בלבד 

ואינה ניתנת להעברה למישהו אחר. אחריות זו הנה בנוסף לזכויותיך 
החוקיות כצרכן (על פי החוק החל) ואינה משפיעה עליהן באופן 

כלשהו.

האחריות שלנו כלפיך: חברת SCEE ערבה לכך שבמוצר זה אין 
פגמים בחומרים או בעבודה אשר עשויים לגרום לכשל במוצר 

במהלך שימוש רגיל בו על פי התנאים המוגדרים להלן, וכי תתקן או 
תחליף, על פי בחירת SCEE, כל רכיב של המוצר, ללא תשלום, אם 

יימצא כי יש בו תקלה הנובעת מפגם בחומרים או בעבודה, במהלך 
שנה אחת ממועד הרכישה המקורי (”תקופת האחריות“). ההחלפה 
 ,SCEE תהיה ברכיב או מערכת חדשים או משופצים, לפי בחירת

כמובטח למשך שלושה (3) חודשים או פרק הזמן הנותר של תקופת 
האחריות המקורית, הארוך מבין השניים. אחריות זו אינה מכסה את 

הנתונים שלך; כל תוכנה או משחקי  ®PlayStation, בין אם נארזו 
 PlayStation®  או נכללו עם המוצר ובין אם לאו; כל התקן הקפי של

שאינו מיוחר על-ידי SCEE או עבורה, או כל אביזר של 
.PlayStation® 

חשוב

1.  אם עליך לממש את האחריות, אנא פנה אל מרכז שירות הלקוחות 
באזורך, כמפורט בעלון זה, לקבלת הוראות החזרה.

2.  היות וחברת SCEE הוציאה מוצר זה לשוק בישראל, אחריות זו 
תקפה בישראל בתנאי ש:
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ב.   אם המוצר יושאר לטיפול במסגרת האחריות עם הדיסק 
הקשיח, תיקון או החלפת המוצר יכללו אתחול מחדש של 

הדיסק הקשיח. 

ג.   אם המוצר יושאר לטיפול במסגרת האחריות ללא הדיסק 
הקשיח, במידת האפשר ניתן ליחידה המתוקנת או המחליפה 
מזהה פנימי ייחודי זהה לזה של המוצר שטופל. אם, מסיבה 
כלשהי, לא נצליח לכתוב מחדש את מזהה המוצר המקורי, 
ותרצה לקבל שירות במסגרת האחריות, יהיה עליך לפרמט 

מחדש את הדיסק הקשיח לפני שתוכל להשתמש בו עם 
המוצר שתוקן או הוחלף.

ד.   אתה מבין ומסכים כי אתחול מחדש של הדיסק הקשיח יביא 
לאובדן הנתונים, הקבצים והתוכנה השמורים בו. למניעת 

אובדן של תוכנות, נתונים או קבצים שאותם ברצונך לשמור, 
במידת האפשר עליך לגבות אותם ולמחוק אותם מהדיסק 
הקשיח, לפני שתמסור אותם לטיפול במסגרת האחריות. 

איפוס סיסמת PlayStation®Network יסייע להגן על 
המידע הסודי מבחינתך.

הקבלה, חשבונית המכירה או הוכחת רכישה אחרת, בהן  א. 
מופיעים תאריך הרכישה ושם המוכר, שלא שונו או טושטשו 

ממועד הרכישה המקורי, יוצגו ביחד עם המוצר בתוך תקופת 
האחריות; וכן

שום חותם אחריות או מספר סדרתי שמופיעים על המוצר לא  ב. 
ניזוקו, שונו, נמחקו או הוסרו; וכן

אין הוכחה לכך שנעשה ניסיון (מוצלח או אחר) לפתוח או  ג. 
להסיר את אריזת המוצר.

3.   חברת SCEE רשאית לבחור, על-פי שיקול דעתה, לתקן או 
להחליף את המוצר.

4.  התיקון או ההחלפה עשויים לכלול התקנה של תוכנת המערכת 
העדכנית ביותר עבור המוצר.

5. מוצרים עם דיסק קשיח (HDD) חיצוני 

אם המוצר כולל דיסק קשיח חיצוני בעת הרכישה, בעת הגעה  א. 
למתן שירות תחת אחריות במסגרת כתב אחריות זה, מרכז 
שירות הלקוחות שלנו יקבע אתך אם עליך להשאיר את מוצר 

הדיסק הקשיח או להוציאו ולשמור אותו ברשותך לפני 
שתשאיר את המוצר לטיפול במסגרת האחריות.
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6.  למניעת נזק לאמצעי אחסון נתונים חיצוניים, ציוד הקפי, אביזרים 
או רכיבים לא מקוריים, אובדן שלהם או מחיקת נתונים מהם, 

עליך להסירם לפני שתשלח את המוצר לטיפול במסגרת 
האחריות.

7.  אתה מבין כי אחריות זו אינה מכסה נתונים, קבצים או תוכנות 
מאוחסנים ומסכים כי SCEE אינה אחראית בפניך לאובדן או 

לשיבוש כלשהו בנתונים, בקבצים או בתוכנות כתוצאה ממימושה 
של אחריות זו.

8.  עליך לגבות את הדיסק הקשיח שלך באופן סדיר כדי למנוע אובדן 
או שיבוש של הנתונים, הקבצים או התוכנות, אם כי חלק מהתוכן 

אינו ניתן לגיבוי ועל המשתמש להתקינו מחדש.

9.  אינך רשאי לתבוע על פי אחריות זו כאשר המוצר ניזוק 
כתוצאה מ:

א.   שימוש מסחרי, תאונה, בלאי סביר, הזנחה, שימוש לרעה או 
שימוש בלתי הולם (כולל, בין השאר, שימוש במוצר שלא 
למטרה שלשמה הוא נועד ו/או על-פי ההוראות לשימוש 

ותחזוקה נאותים, או התקנה או שימוש באופן שאינו תואם 
לתקני בטיחות או לתקנים טכניים מקומיים);

ב.   שימוש תוך שילוב התקן הקפי או רכיב בלתי מורשים כלשהם 
(לרבות, בין היתר, התקנים לשיפור משחקים, דיסקים 

קשיחים, מתאמים וספקי כוח);

ג.   כל התאמה או שינוי במוצר אשר בוצעו מסיבה כלשהי, בין אם 
בוצעו כראוי ובין אם לאו;

ד.  תחזוקה, תיקון או ניסיון לתחזוקה או לתיקון אשר בוצעו שלא 
;SCEE על-ידי מתקן שירות מורשה מטעם

ה.  שימוש בתוכנות בלתי מורשות, פגיעת וירוס, שריפה, הצפה 
או אסונות טבע אחרים; או

ו.   הפעלת המוצר או טיפול בו שלא על-פי התנאים לשימוש אישי 
או ביתי, או שימוש בו בתנאים שאינם תואמים למפרט המוצר.

10.  אינך רשאי להגיש תביעה על-פי כתב אחריות זה אם הפרת 
eu. הפרה יסודית את רישיון תוכנת המערכת שלך    (ראה

.(playstation.com/legal

11.  במידה המותרת על פי החוק החל, אחריות זו הנה התרופה 
היחידה והבלעדית העומדת לרשותך בקשר לפגמים במוצר זה, 
וכל אחריות אחרת או תנאים אחרים, בין אם מפורשים ובין אם 

 ,SCEE מרומזים על פי חוק, או באופן אחר, אינם נכללים והן
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מספר לשירות לקוחות
 (+972) 9-9711700
support@isfar.co.il

ישראל  מדינת  IL

 Sony, ספקיה, מתקני השירות המורשים שלה, לא ישאו 
באחריות לכל אובדן או נזק מיוחדים, משניים, עקיפים או 

תוצאתיים, כולל אובדן נתונים, מכל סוג שהוא.

12.  חברת SCEE אינה אחראית לכל מוצר או שירות של צד שלישי 
אשר עשוי להיות מוצע ביחד עם המוצר. 

אם מוצר זה נזקק לתיקון אשר אינו מכוסה באחריות זו, אנא פנה 
למרכז שירות לקוחות המקומי שלך לשם התייעצות. אם המדינה 

שלך אינה אחת מהמדיניות שצוינו, אנא פנה אל הקמעונאי.
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PSP®  לפני השלכה או מסירה של מערכת

PSP®  לפני השלכה או מסירה של מערכת

כל  את  לפני שאתה משליך או מוסר את מערכת  ®PSP, מחק 
הנתונים ושחזר את הגדרות ברירת המחדל של המערכת. פעולה זו 

תסייע למנוע גישה בלתי מורשית לפרטי כרטיס האשראי שלך, או 
לפרטים אחרים שלך, או שימוש בהם ללא רשות.

 System)   (הגדרות - Settings)  1  בחר
 Restore Default]  (מערכת Settings - הגדרות 
לחזור  Settings] (שחזור הגדרות ברירת מחדל) כדי 

להגדרות שנקבעו בזמן הרכישה. 

 System)   (הגדרות - Settings)  2  בחר
 Format System]  (מערכת Settings - הגדרות 

Storage] (פירמוט אחסון המערכת) כדי למחוק את כל 
הנתונים השמורים בשטח האחסון של המערכת.
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מפרטים
העיצוב והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

(PlayStation®Portable)  PSP®  מערכת

LCD מסך

(16:9) מסוג  4.3 אינץ‘ / 10.9 ס“מ 

TFT שקיפות מלאה, כונן

מוצגים כ-16,770,000 צבעים 

רמקול לאוזן אחתקול

כונן דיסק פנימי
כונן Universal Media Disc לקריאה 

בלבד

ממשק

(תואם  מחבר USB  ,DC IN 5V מהיר 

DC OUT, מחבר  ל-USB 2.0), מחבר 

 Memory Stick PRO-אוזניות, חריץ ל

Duo™ 

מקור מתח

נטענות  סוללות  מתאם AC: מארז 

ליתיום-יון  סוללות  מתח ישר V 5.0 : מארז 

נטענות 

טעינה)צריכת חשמל מרבית בערך W 6  (בעת 

מידות חיצוניות
בערך 172.4 × 73.4 × 21.6 מ“מ 

המקרן  × עומק) (להוציא  × גובה  (רוחב 

הגדול ביותר)
סוללות)משקל מארז  (כולל  בערך 223 גרם 

5°C - 35°Cטמפרטורת סביבת העבודה

קודקים תואמים

 Universal

Media Disc

וידיאו:

H.264/MPEG-4 AVC Main

Profile Level 3

מוסיקה:

H.264/MPEG-4 AVC Main

Linear PCM,  Profile Level 3,  

ATRAC3plus™ 

 Memory

Stick™ 
לקבלת פרטים עיין במדריך למשתמש

( עמוד 3).

Universal Media Disc לייזר קריאת
 665 - 655  ננומטראורך גל

מקסימום mW 0.28 חשמל

מוליך למחצה, רציףסוג

AC מתאם
חילופין Hz  , 100-240 V 50/60 כניסה

mA 1500 יציאה ישר V 5  , מקסימום 

מידות חיצוניות
בערך 61 × 23 × 84 מ“מ

× עומק) × אורך  (רוחב 
ביותר) הגדול  המקרן  (להוציא 

בערך 62 גרםמשקל
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מדיה תואמת
זה,  סוגי המדיה שלהלן ניתנים לשימוש במערכת  ®PSP. במדריך 

מדיית  סוגי  כל  את  לציין  המונח  ™Memory Stick Duo בא 
שלהלן. ה- ™Memory Stick שבטבלה 

 לוגו סוג
Memory Stick Duo™ 

(MagicGate™ -תואם (לא 

™MagicGate
1*  Memory Stick Duo™ 

 Memory Stick Duo™ 
2* 1*  (MagicGate™ -תואם)

2* 1*  Memory Stick PRO Duo™ 

 Memory Stick PRO-HG
2* 1*  Duo™ 

 Memory Stick Micro™ 
3* 2* 1* ( M2™ ) 

MagicGate™ -ל *1  תואם 

מקבילי. בממשק  מהירה  נתונים  להעברת  *2   תואם 

עליך  במדיית  ™Memory Stick Micro, תחילה  להשתמש  *3   כדי 

 Memory Stick להכניסה למתאם לגודל M2 Duo. אם 
 ™Micro יוכנס ישירות למערכת, ייתכן שלא ניתן

יהיה להוציאו.

עצה

 •Memory Stick™ -ב במערכת  להשתמש  ניתן   לא 
הרגיל.  בגודל   

. מובטחים•  ה- ™Memory Stick אינם  מדיות  כל  של   הביצועים 

כגון   • ,PSP®  מערכת שאינו  בהתקן  פירמוט    אם  ™Memory Stick Duo עבר 

 System)  מחשב, ייתכן שהמערכת לא תזהה אותו. אם זה קורה, עבור אל

 Memory מערכת) [ ™Format Memory Stick] (פירמוט  Settings - הגדרות 

את  ™Memory Stick Duo מחדש.  ™Stick) ופרמט 

Universal Media Disc

אחד  לכל  המקושר  אזור  קוד   Universal Media Disc מכיל 
 Universal מאזורי המכירות. מערכת זו יכולה להפעיל תקליטור

.“2” ”ALL“ או  הוא  שלו  האזור  Media Disc שקוד 
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Memory Stick Duo™

להשגת התוצאות המיטביות פעל בהתאם להנחיות הבאות:

ממתכת.•  חפצים  עם  או  אל תיגע באזור המחבר () בידיך 

חזק.•  תלחץ  כשאתה כותב באזור התזכירים (), אל 

אותו  תאחסן  ואל   • Memory Stick Duo™ -אל תשתמש ב 

במקומות הבאים:
בשמש רכב  גבוהות, כגון  לטמפרטורות  החשופים     – מקומות 

ישיר שמש  לאור  החשופים     – מקומות 
קורוזיה התפתחות  שמעודדים  או  מאוד  לחים     – מקומות 

מתג  ללא   • Memory Stick Duo™  כאשר אתה משתמש במדיית 

מניעת מחיקה, שים לב לא להחליף או למחוק נתונים בשוגג. אם 
מדיית ה- ™Memory Stick Duo שברשותך כוללת מתג למניעת 

מחיקה, באפשרותך למנוע שמירה, עריכה או מחיקה של נתונים 
על-ידי העברת המתג למצב LOCK (נעול).  

נתונים שמורים

סכנה  בשל  הבאים  אל תשתמש ב- ™Memory Stick Duo באופנים 
לאובדן או השחתה של נתונים:

הוא  כאשר  המערכת  כיבוי  או   • Memory Stick Duo™ -הוצאת ה 

נטען, שומר נתונים או עובר פירמוט.

. שימוש בו במקום שבו הוא חשוף לחשמל סטטי או להפרעות חשמליות• 

אם, מסיבה כלשהי, התרחשו אובדן או השחתה של תוכנות או 
 Sony .נתונים, לרוב לא ניתן לשחזר את התוכנות או הנתונים

שלה  הבת   .Computer Entertainment Inc, חברות 

והחברות המסונפות אליה לא יישאו באחריות לנזקים, לעלויות 
או להוצאות כתוצאה מאובדן או השחתה של תוכנות או נתונים. 

מגבלת גודל קבצים

 Memory המפרט של מערכת הקבצים בה נעשה שימוש עם המדיה
להפעיל או  להקליט  שניתן  הקבצים  גודל  את   ™Stick מגביל 

היותר. לכל  ל-GB 4  לקובץ 

MagicGate™ 
 הוא מונח המציין טכנולוגיה המוגנת בזכויות 

.Sony Corporation יוצרים שפותחה על-ידי
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זכויות יוצרים וסימני מסחר 

סימני  “ הם  “ו-“ ” , “PlayStation” ,“ “ 

מסחר רשומים של  .Sony Computer Entertainment Inc. כמו 
חברה. אותה  של  מסחר  סימן  כן, ”PS3“ הוא 

 Sony של  מסחר  סימני   “XMB“ ו-“xross media bar“ הם 

Sony Computer Entertainment Inc. -ו Corporation

כן,  Sony Corporation. כמו  של  מסחר  סימני   “SONY“ ו-“ ” הם 

 Memory Stick” , “Memory Stick Duo” , “Memory Stick”
אותה  של  מסחר  סימני  “ ו-“MagicGate“ הם  ” , “M2” , “Micro

חברה.

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 IncRSA, 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

כל שאר סימני המסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה.
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© 2011 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

מדריך מקוון למשתמש
 eu.playstation.com/manuals

PSP®  האתר הרשמי של
eu.playstation.com/psp

תמיכה
eu.playstation.com/support
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