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Tartalomjegyzék

A PSP® rendszerdokumentációról
A PSP® rendszerről a jelen útmutatóban és az interneten 
is talál információkat.

• Használati útmutató (ez a dokumentum)
Ez az útmutató a PSP® rendszer hardverösszetevőit 
ismerteti, és alapvető tudnivalókat mutat be a rendszer 
működtetésére és a játékokra vonatkozóan. Az 
útmutató a rendszer biztonságos és helyes használatáról 
is tájékoztatást nyújt.

• Felhasználói tájékoztató
Ez az online útmutató részletes információkat tartalmaz 
a PSP® rendszer használatáról. Az online használati 
útmutatót a személyi számítógép 
böngészőprogramjában tekintheti meg. 
eu.playstation.com/psp/support/manuals

Ebben a dokumentumban a rendszer működéséről kiadott 
információk és képek a használatban lévő rendszerszoftver 
verziójától függően eltérhetnek az Ön PSP® rendszerére 
vonatkozó információktól és képektől.
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4 FIGYELMEZTETÉSEK

Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissuk fel a 
készüléket. A javítást bízzuk szakemberre.

VIGYÁZAT – Az itt meghatározottaktól eltérő vezérlők, 
beállítások vagy eljárások használata káros mértékű 
sugárzást okozhat.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

A készülék CLASS 1 LASER besorolású termék az IEC60825-
1+A2: 2001 alapján.

 A jelen termék használata 6 év alattiaknak nem ajánlott.
 Kerülje a PSP® rendszer huzamosabb ideig történő használatát. A 

szem megerőltetésének csökkentése érdekében minden játékkal 
töltött órában tartson 15 perc szünetet.

 Ha a következő tünetek bármelyikét észleljük, azonnal hagyjuk 
abba a rendszer használatát. Ha a tünetek tartósnak bizonyulnak, 
forduljunk háziorvosunkhoz.
– Szédülés, hányinger, levertség vagy mozgó jármű által keltett 

rosszulléthez hasonló tünetek
– Kényelmetlenség vagy fájdalom testünk különböző részeiben, 

mint például a szemünkben, a kézfejünkben vagy a karunkban

Szabályozási információk
 A névtábla a rendszer lemezfedelének belsejében található. 

A termék gyártója a Sony Computer Entertainment Inc., 
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japán.
Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) és a termékbiztonság 
meghatalmazott képviselője a Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország.
Európában a Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great 
Marlborough Street, London, W1F 7LP terjeszti. 

FIGYELMEZTETÉSEK
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FIGYELMEZTETÉSEK

Fotoszenzitivitás 
Mindig jól megvilágított helyiségben játsszunk. Rendszeresen 
tartsunk szünetet, óránként 15 percet. Ne játsszuk, ha fáradtak vagy 
kialvatlanok vagyunk. Azoknál, akik érzékenyek villódzó fényekre, 
geometriai alakzatokra vagy mintákra, lappangó epilepszia alakulhat 
ki, és epileptikus roham jelentkezhet televízió nézése vagy 
videojáték használata közben. Videojáték használata előtt kérjük ki 
háziorvosunk véleményét, ha epilepsziában szenvedünk, illetve 
azonnal forduljunk orvoshoz, ha a következő tünetek bármelyikét 
tapasztaljuk játék közben: szédülés, látászavar, izomrángás, egyéb 
akaratlan mozdulatok, tudatvesztés, zavartság és/vagy rángatózás.

Ismétlődő mozdulatok okozta sérülés
Ne használjuk huzamosabb ideig a PSP® rendszert. Óránként 
tartsunk 15 perc szünetet. Azonnal hagyjuk abba a PSP® rendszer 
használatát, ha kellemetlen érzés vagy fájdalom jelentkezik a 
kezünkben, csuklónkban vagy karjainkban. Ha a tünet tartósnak 
bizonyul, forduljunk háziorvosunkhoz.

Fejhallgató
Úgy állítsuk be a fejhallgató hangerejét, hogy a halljuk a környezeti 
zajokat. Ha csengést vagy kellemetlen érzést érzékelünk a 
fülünkben, hagyjuk abba a fejhallgató használatát.

Rendszerszoftver
A termék rendszerszoftvere a Sony Computer Entertainment Inc. 
korlátozott licence alá tartozik. További információkért lásd: 
http://www.scei.co.jp/psp-eula/

A nemzetközi exportszabályozásról
A termék a nemzeti kiviteli szabályozás hatáskörébe eshet. Teljes 
mértékben meg kell felelniük minden olyan, a jelen termékkel 
kapcsolatos követelménynek, amelyet jelen törvényalkotó szervek 
hoztak, illetve bármely más jogrendszer alkalmazandó 
jogszabályainak is. 
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A készülék használata előtt figyelmesen olvassuk el a használati 
útmutatót, és tartsuk meg későbbi használatra.

Tartozékok kompatibilitása
Ne használjon a PSP® rendszer másik modelljéhez készült 
tartozékokat vagy külső eszközöket, mivel nem biztos, hogy 
ezek a tartozékok vagy külső eszközök kompatibilisek a 
rendszerrel. Részletekért lásd a http://eu.playstation.com/psp 
webhelyet.

Biztonság
Jelen terméket a legszigorúbb biztonsági előírásoknak megfelelően 
fejlesztettük ki. Azonban, mint bármely elektromos eszköz, nem 
rendeltetésszerű használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést 
okozhat. A balesetmentes használat érdekében kövessük a 
következő útmutatásokat:
 Tartsuk be a figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és utasításokat.
 Rendszeresen ellenőrizzük az AC-adaptert.
 Ha az eszköz szokatlanul működik, szokatlan hangokat, szagokat 

bocsát ki, vagy túlmelegszik, azonnal kapcsoljuk ki, húzzuk ki az 
AC-tápkábelt az elektromos kimenetből, és tegyünk így minden 
egyéb kábellel.

Elővigyázatossági intézkedések

Használat és kezelés
 Jól megvilágított helyen használjuk az eszközt, és a képernyőt 

tartsuk fejünktől biztonságos távolságra.
 Tartsuk a rendszert és annak tartozékait kisgyermekektől távol, 

mert a kisgyermekek lenyelhetik a Memory Stick Duo™ 
adathordozót, vagy a kábeleket/szíjakat magukra tekerve sérülést 
vagy balesetet, esetleg meghibásodást okozhatnak. 

 Ne használjuk a rendszert autóvezetés vagy kerékpározás közben.
 Ne használjuk a rendszert vagy tartozékait víz közelében.
 Csak a gyártó által engedélyezett tartozékokat használjuk.
 Ne tegyük ki a rendszert és tartozékait magas hőmérsékletnek, 

magas páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.
 Ne hagyjuk a rendszert vagy tartozékait lezárt ablakú autóban 

(különösen nyáron).
 Ne tegyük ki a rendszert és annak tartozékait pornak, füstnek 

vagy gőznek.
 Ne engedjük, hogy folyadék vagy apróbb tárgyak kerüljenek a 

rendszerbe vagy tartozékaiba.
 Ne helyezzük a rendszert vagy tartozékait nem vízszintes, instabil 

vagy vibráló felületre.
 Ne dobjuk el, ne ejtsük le és ne lépjünk rá a rendszerre vagy 

tartozékaira, és ne tegyük ki azokat erős fizikai behatásnak. Kárt 
okozhatunk a rendszerben, ha úgy ülünk le, hogy a PSP® rendszer 
a zsebünkben van, illetve ha a rendszert más nehéz tárgyakkal egy 
csomag aljára helyezzük.
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Elővigyázatossági intézkedések 7

 Ne csavarjuk a PSP® rendszert erővel, illetve ne tegyük ki erős 
fizikai rázkódásnak játék közben, különben a rendszer 
megsérülhet, vagy a lemezfedél felnyílhat, és a lemez kieshet.

 Óvatosan kezeljük az analóg botkormányt.
 Ne tegyünk nehéz tárgyakat a rendszerre vagy tartozékaira.
 Ne érintsük meg és ne tegyünk idegen anyagokat a rendszer vagy 

a tartozékok csatlakozóiba.
 A használat feltételeitől függően a rendszer vagy az AC-adapter 

40° C-os vagy magasabb hőmérsékletre melegedhet. Ilyen 
körülmények között használat közben ne érjünk hozzá a 
rendszerhez vagy az AC-adapterhez huzamosabb ideig. Ha 
ilyenkor huzamosabb ideig érintkezünk a rendszerrel, alacsony 
hőmérsékletű égési sérülést* szenvedhetünk.
* Az alacsony hőmérsékletű égések olyan égések, amelyeknél a 

bőr tartósan érintkezik viszonylag alacsony hőmérsékletű 
(40° C-os vagy nagyobb hőmérsékletű) tárgyakkal.

Az AC-adapter használata
 Saját biztonságunk érdekében csak a mellékelt AC-adaptert 

használjuk. Más típusú adapterek tüzet, áramütést vagy 
meghibásodást okozhatnak.

 Ne érintsük meg nedves kézzel a AC-tápkábel 
csatlakozódugaszát.

 Elektromos vihar esetén ne érintsük meg az AC-adaptert vagy a 
rendszert, ha az csatlakoztatva van a konnektorhoz.

 Ne hagyjuk, hogy por vagy más idegen anyag rakódjon le a 
rendszer és a tartozékok csatlakozóinál. Ha por vagy idegen 
anyag rakódott le a rendszer csatlakozóinál vagy az AC-
adapternél, csatlakoztatás előtt töröljük le egy száraz kendővel. A 
csatlakozókra lerakódott por és idegen anyagok tüzet vagy 
áramütést okozhatnak.

 Húzzuk ki az AC-adaptert a konnektorból, húzzunk ki minden 
egyéb kábelt, és távolítsuk el az akkumulátort a rendszerből, 
mielőtt azt tisztítanánk, vagy ha hosszabb ideig nem kívánjuk 
használni a rendszert.

 Ügyeljünk arra, hogy különösen a csatlakozóknál és a rendszerből 
való kilépés pontjánál ne lépjünk rá, és ne nyomjuk össze az 
AC-adaptert.

 Az AC-adapter kihúzásakor azt a csatlakozónál fogva fogjuk meg, 
és egyenesen húzzuk ki a konnektorból. Soha ne a kábelnél fogva 
és ne ferdén húzzuk ki.

 Ne használjuk a rendszert játékokhoz, video- vagy 
zenelejátszáshoz, ha a rendszer le van takarva. Ha szünetet 
akarunk tartani, vagy ha ideiglenesen el szeretnénk tenni a 
rendszert játék, video- vagy zenelejátszás közben, tegyük a 
rendszert alvásmódba, mielőtt a tokba helyeznénk vagy 
letakarnánk. Az AC-adaptert se használjuk, ha le van takarva, 
hogy elkerüljük a túlmelegedést. 
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 Ne csatlakoztassuk az AC-adaptert feszültségátalakítóhoz vagy 
inverterhez. Ha az AC-adaptert tengerentúli utazásnál 
feszültségátalakítóhoz vagy autós használatnál inverterhez 
csatlakoztatjuk, az AC-adapter felmelegedhet, és ez égési sérülést 
vagy hibás működést okozhat.

LCD képernyő
 A LCD képernyő üvegből készült, és betörhet, ha nagy 

erőhatásnak tesszük ki.
 Az LCD képernyő bizonyos részein fekete (sötét) képpontok és 

folyamatosan világító képpontok jelenhetnek meg. Az ilyen 
pontok megjelenése normális velejárója a LCD képernyőknek, és 
nem utalnak hibás rendszerműködésre. Az LCD képernyők precíz 
technológia alapján készülnek. Azonban minden képernyőn lehet 
sötét vagy folyamatosan világító képpont. Ezenfelül a rendszer 
kikapcsolása után pár másodpercig elmosódott kép látszódhat a 
képernyőn. 

 A közvetlen napfény károsíthatja a rendszer LCD képernyőjét. 
Legyünk óvatosak, ha a rendszert kültéren vagy ablak közelében 
használjuk.

 A rendszer hideg környezetben való használatakor az ábrák 
árnyéka vagy a képernyő sötétebbnek tűnhet. Ez nem 
rendellenesség, és a jelenség megszűnik normál hőmérsékleten.

 Ne hagyjunk megjelenítve állóképet huzamosabb ideig a 
képernyőn. Ellenkező esetben a képernyőn tartós szellemkép 
alakulhat ki.

A „hangszedő”
Ne érintse meg a „hangszedőt” a rendszer lemezfedelének 
belsejében. Az egység megérintése kárt okozhat a rendszerben.

Soha ne szerelje szét a rendszert vagy tartozékait
A PSP® rendszert és tartozékait a jelen útmutató utasításai szerint 
használja. A rendszer vagy az áramkörök bárminemű vizsgálata 
vagy módosítása tilos. A rendszer szétszerelése érvényteleníti a 
jótállást és káros lehet a rendszerre nézve. Az LCD képernyő 
veszélyes, magasfeszültségű alkatrészeket tartalmaz, a Universal 
Media Disc lemezek olvasására szolgáló lézersugár pedig 
látáskárosodást okozhat, ha közvetlenül belenéznek.

Hangszedő
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Elővigyázatossági intézkedések

Nedvességlecsapódás
Ha a PSP® rendszert vagy a Universal Media Disc lemezt hideg 
környezetből melegre visszük, akkor a rendszer belsejében a 
nedvesség lecsapódhat a lencsére vagy a lemezre, ami hibákat 
okozhat a rendszer működésében. Ilyen esetben távolítsa el a 
Universal Media Disc lemezt, majd kapcsolja ki és húzza ki a 
rendszert. Ne helyezze vissza a Universal Media Disc lemezt, amíg 
a nedvesség teljesen el nem párolog (ez több órát is igénybe vehet). 
Ha a rendszer ezután sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba 
a PSP® ügyfélszolgálattal, amelynek telefonszáma minden PSP® 
rendszerhez készült szoftver útmutatójában megtalálható.

A Universal Media Disc kezelése
 Ne érintse meg ujjal a lemez hátsó részén lévő nyílást (a lemez 

adathordozó felülete).
 Ne engedje, hogy a lemezre por, homok, idegen tárgy vagy egyéb 

szennyeződés kerüljön.
 Ha a Universal Media Disc szennyezetté válik, egy puha 

textíliával óvatosan törölje le a Universal Media Disc külső részét 
és adathordozó felületeit. Ne használjon oldószereket vagy más 
vegyi anyagokat.

 Ne használjon olyan Universal Media Disc lemezt, amely meg 
van repedve, el van deformálódva, illetve amelyet korábban 
javítottak. A Universal Media Disc lemez eltörhet a PSP® 
rendszer belsejében, ami sérülést vagy meghibásodást okozhat.

A külső felületek kezelése és ápolása
A PSP® rendszer elhasználódásának és elszíntelenedésének 
megakadályozásához kövessük az alábbi útmutatásokat:
 Ne használjunk oldószert vagy más vegyi anyagot a külső felület 

tisztításához. 
 Ne hagyjuk, hogy a rendszer huzamosabb ideig érintkezzen 

közvetlenül gumival vagy vinilalapú termékkel.

 Ne használjunk vegyszerrel kezelt tisztítókendőt a rendszer 
tisztításához.

Az analóg botkormány használata előtt
 Ne próbálja eltávolítani a rendszer elülső részén lévő analóg 

botkormányt, mivel ez kárt okozhat a rendszerben, és személyi 
sérüléssel is járhat.

 A legjobb eredmény érdekében lépjünk a  (Settings) 
(Beállítások)   (System Settings) (Rendszerbeállítások) 
pontra, majd a [System Information] (Rendszerinformációk) 
képernyőn mozgassuk az analóg botkormányt körkörösen. Ezzel 
beállítjuk az analóg botkormány mozgási tartományát. 

Tisztítás
Biztonsági okokból tisztítás előtt húzzuk ki az AC-adaptert a 
konnektorból, húzzunk ki minden egyéb kábelt, és távolítsuk el az 
akkumulátort a rendszerből.

A külső felület és az LCD képernyő tisztítása
Óvatosan, puha törlőkendővel töröljük le.

A csatlakozók tisztítása
Ha a PSP® rendszer vagy az USB-kábel csatlakozói 
beszennyeződnek, az akadályozhatja a jelek küldését vagy 
fogadását. Ha a fejhallgató csatlakozói beszennyeződnek, az 
hangkimaradást okozhat. A tisztán tartáshoz töröljük le a 
csatlakozókat egy száraz, puha törlőkendővel.

Tokok és fedelek
Amikor a PSP® rendszert a megvásárolt tokba helyezzük, 
kapcsoljuk ki a készüléket, vagy tegyük a rendszert alvásmódba. 
Ne használjuk a rendszert, ha az a tokban van. Ha a rendszer be van 
kapcsolva, és úgy használjuk, hogy a tokban vagy borítóban van, az 
túlmelegedést okozhat, vagy károsíthatja a rendszert.
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A készülék részeinek megnevezése és funkciói
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A készülék részeinek megnevezése és funkciói

 1 Iránygombok

 2 Hangszóró

 3 L gomb

 4 Memory Stick PRO Duo™ nyílás

 5 Memory Stick PRO Duo™ 
elérésjelző
Akkor gyullad ki, ha adatok olvasása 
vagy írása történik a Memory Stick 
Duo™ adathordozón

Megjegyzés
Ha a Memory Stick PRO Duo™ 
elérésjelző világít, ne vegye ki a 
Memory Stick Duo™ 
adathordozót, illetve ne 
kapcsolja ki vagy helyezze alvó 
üzemmódba a rendszert, mivel 
ezzel adatvesztést okozhat.

 6 POWER jelző
 Egyenletes zöld

Bekapcsolva

 Egyenletes narancssárga
Töltés folyamatban

 Villogó zöld
Alacsony töltöttség

 Nem világít
Kikapcsolva/alvásmód

 7 USB-csatlakozó

8  LCD képernyő

9  R gomb

10   gomb,  gomb,
  gomb,  gomb

11   Analóg botkormány
Az analóg botkormány használatát 
támogató játékokhoz

12  PS gomb

13  Hangerő gomb

14  SELECT gomb

15 START gomb

16 Pánttartó
A külön megvásárolható pánt az alábbi 
módon rögzíthető.

 17 POWER/HOLD kapcsoló
Csúsztatás jobbra
A rendszer be- és kikapcsolása 
(  15. oldal).

Csúsztatás balra
A rendszergombok lezárása

 18 A headset csatlakozója



12 Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátor feltöltése

Mielőtt a PSP® rendszert a vásárlást követően először 
használatba vesszük, illetve ha az akkumulátor 
töltöttsége alacsony, kövessük az alábbi lépéseket az 
akkumulátor feltöltéséhez.

 Figyelem
 Ha az eszköz szokatlanul működik, szokatlan hangokat, 

szagokat bocsát ki, vagy túlmelegszik, azonnal kapcsoljuk ki, 
húzzuk ki az AC-tápkábelt az elektromos kimenetből, és 
tegyünk így minden egyéb kábellel. 

 Ne dugjuk a PSP® rendszer AC-adapterét elektromos 
kimenetbe, amíg minden csatlakozót nem csatlakoztattunk.

 A hálózati aljzat a készülék közelében, könnyen elérhető 
helyen legyen.

Töltési módszerek

Töltés AC-adapterrel
A rendszer akkumulátora AC-adapterrel tölthető.

1

2

A POWER jelző narancssárga fénnyel kigyullad, jelezve, 
hogy a töltés megkezdődött. A POWER jelző akkor 
kapcsol ki, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött.

POWER jelző

A konnektorhoz
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Az akkumulátor feltöltése

Töltés USB-eszközzel
Amikor bekapcsoljuk a PSP® rendszert, és egy 
USB-csatlakozóval rendelkező eszközhöz csatlakoztatjuk 
(például egy számítógéphez), a rendszer akkumulátora 
megkezdi a töltést. Mialatt az akkumulátor tölt, a POWER 
jelző narancssárgán világít, a képernyőn pedig az [USB 
Mode] (USB-mód) felirat jelenik meg. 

Tippek

 A PSP® rendszer játék közben vagy egyéb műveletek alatt nem 
tölthető USB-eszközön keresztül. Ilyen esetben az AC-adaptert 
használjuk.

 Az USB-üzemmód manuális aktiválásához válassza a  
(Settings) (Beállítások)   (USB Connection) 
(USB-kapcsolat) lehetőséget.

  A töltés hosszabb időbe telhet, ha a rendszer a töltés közben be 
van kapcsolva vagy ha USB-eszközzel töltünk.

  Az akkumulátor töltése meghiúsulhat, ha az USB-eszköz vagy 
USB-hub nem biztosít elegendő áramot a töltéshez. Ilyenkor 
csatlakoztassunk más USB-eszközt vagy más USB-csatlakozót.

Az akkumulátor töltöttségére vonatkozó 
információ

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése
Az akkumulátor töltöttségi szintjét a képernyő jobb felső 
sarkában látható ikon mutatja. Az ikon akkor jelenik meg, 
ha ideje feltölteni az akkumulátort.

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a  ikon jelenik 
meg, és a POWER jelző zölden villog. Ha ez történik, 
töltsük fel az akkumulátort. 

Tipp

A használati körülményektől és a környezeti tényezőktől függően 
előfordulhat, hogy a töltöttségi szint jelzése nem teljesen pontos.
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Becsült akkumulátortöltési idők*
Töltés AC-adapterrel Nagyjából 2 óra 20 perc

Töltés USB-kábellel Nagyjából 4 óra

* A megadott időtartamok teljesen lemerült akkumulátorra 
érvényesek

Tipp

A töltést 10 °C és 30 °C közötti környezetben végezzük. Egyéb 
esetekben lehet, hogy a töltés nem lesz annyira hatékony.

Becsült akkumulátoridő
Játék Nagyjából 3–5 óra*1

Videolejátszás Nagyjából 3–4 óra*2

*1 Egyjátékos módban, fejhallgató használatával végzett tesztek 
alapján. 

*2 A teszt különböző hangszórókon és a fejhallgatón, eltérő hangerő 
és fényerősség-szintek mellett lett elvégezve. 

Tipp

Az akkumulátor élettartama a lejátszott tartalomtól, a használati 
feltételektől és a környezeti tényezőktől függően változhat. Az 
akkumulátor üzemideje az ismétlődő használat és az elhasználódás 
következtében fokozatosan csökken. 

Akkumulátor-élettartam
Az akkumulátor élettartama korlátozott. Idővel az 
akkumulátor kapacitása csökken. Ha az akkumulátoridő 
nagyon lecsökkent, forduljunk a megfelelő PSP® 
ügyfélszolgálathoz. Részletekért lásd a 
http://eu.playstation.com/help-support/ webhelyen 
található kapcsolatfelvételi információkat.

Tipp

Az akkumulátor élettartama a tárolástól, a használat feltételeitől és 
a környezeti tényezőktől (például a hőmérséklettől) függ.
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A rendszer be- és kikapcsolása

A rendszer be- és kikapcsolása

A rendszer bekapcsolása

1 Csúsztassa a POWER/HOLD kapcsolót jobbra.

 

A POWER jelző zölden világít.

A rendszer kikapcsolása

1  Csúsztassa a POWER/HOLD kapcsolót 
jobbra, és tartsa ott három másodpercnél 
hosszabb ideig.
A POWER jelző kikapcsol.

A rendszer alvásmódba helyezése
Játékok vagy más tartalmak lejátszásakor a rendszer 
szüneteltethető. A lejátszás onnan folytatódik, ahol a 
rendszer alvásmódba lépett.

1  Csúsztassa a POWER/HOLD kapcsolót 
jobbra.
A POWER jelző kikapcsol, és a rendszer 
alvásmódba lép.

Kilépés alvásmódból
Csúsztassa a POWER/HOLD kapcsolót jobbra.

Tipp

Egyes szoftverek megakadályozhatják az alvásmód aktiválását.

POWER jelző

POWER/HOLD kapcsoló
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Az XMB™ (XrossMediaBar) menü használata

A PSP® rendszer XMB™ (XrossMediaBar) kezelőfelületet használ.

1  Válasszunk egy kategóriát 
a balra vagy jobbra léptető 
gombbal.

2  Válasszunk egy elemet a 
felfelé vagy lefelé léptető 
gombbal.

3  A kiválasztott elem 
megerősítéséhez nyomjuk 
meg a  gombot.

Tipp

A műveletek a  gombbal szakíthatók meg.

A képernyőn megjelenő ikonok a 
rendszerszoftver verziójától függően 
eltérőek lehetnek.

Category

Item

Iránygombok  gomb  gomb  gomb
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Az XMB™ (XrossMediaBar) menü használata

Ikonok Opciók menü

Vezérlőpanel

Az opciók menü használata
Válasszunk egy ikont, és nyomjuk meg a  gombot az 
opciók megjelenítéséhez.

A vezérlőpanel használata
Tartalom lejátszása közben nyomjuk meg a  gombot a 
vezérlőpanel megjelenítéséhez. 

Kategóriák

Game (Játék)
Játékok

Video (Videó)
Videók lejátszása

Music (Zene)
Zenehallgatás

Photo (Fotó)
Képek megjelenítése

Extra (Extrák)
Képregények olvasása

Settings (Beállítások)
PSP® rendszer beállítása



18 Universal Media Disc lemezen tárolt játékok használata

Universal Media Disc lemezen tárolt játékok használata

1  Helyezze az ujját a rendszer tetején lévő 
bemélyedésbe a lemezfedél felnyitásához.

2  Helyezzen be egy Universal Media Disc 
lemezt, és zárja le a lemezfedelet.
Győződjön meg arról, hogy a lemezfedél jól le van 
zárva.

3  Válassza ki az ikont, majd nyomja meg a 
 gombot.

Megkezdődik a lejátszás.

Tippek

 A Universal Media Disc eltávolításához állítsa le a lejátszást és 
nyissa fel a lemezfedelet.

 A játékadatok mentéséhez először helyezzen be egy Memory 
Stick Duo™ adathordozót a megfelelő nyílásba.

Kilépés a játékból
A játékból való kilépéshez nyomja meg a PS gombot.

1

2

Ne érintse meg az adathordozó felületet.

PS gomb
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Memory Stick Duo™ tartalmak lejátszása

Memory Stick Duo™ tartalmak lejátszása

Elülső oldal

 Figyelmeztetés 
A Memory Stick Duo™ adathordozót tartsa kisgyermekektől 
távol, mivel mérete miatt könnyen lenyelhető.

1  Nyomja be a Memory Stick Duo™ 
adathordozót teljesen a nyílásba.

Megjegyzés
Amikor a Memory Stick PRO Duo™ elérési jelzője 
(  11. oldal) világít, ne vegyük ki a Memory Stick Duo™ 
adathordozót, ne kapcsoljuk ki a rendszert, és ne állítsuk a 
rendszert alvásmódba. Ha ezt tesszük, az adatvesztéshez vagy 
adatsérüléshez vezethet. 

2  Válassza ki az ikont, majd nyomja meg a  
gombot.

Megjelenik a lejátszható tartalmak listája.

Tipp

A Memory Stick Duo™ 
adathordozó eltávolításához 
nyomja meg az adathordozót 
egyszer a nyíl irányába.              
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Képernyőn látható billentyűzet használata

Műveletbillentyűk

Betű-/szimbólumgombok

Szövegbeviteli lehetőségek

Beviteli mód kijelzése

Kurzor

Szövegbeviteli 
mező (beíráskor 
megjelennek a 
karakterek)

Gombok listája
A beviteli módtól és más körülményektől függően 
változhatnak a kijelzett billentyűk.

Gombok Magyarázat

Szóközt szúr be.

Megerősíti a beírt, de még meg nem 
erősített karaktereket, és kilép a 
billentyűzetből.

Visszavonja a beírt, de még meg nem 
erősített karaktereket, és kilép a 
billentyűzetből.

Mozgatja a kurzort.

Törli a kurzortól balra lévő karaktert.

Egy ábrát jelenít meg a 
rendszergombokról és azok 
használatáról.

A kis- és nagybetűk között vált.

Sortörést szúr be.
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Képernyőn látható billentyűzet használata

Beviteli mód változtatása
Az elérhető beviteli módok a kiválasztott nyelvtől függően 
változhatnak. A SELECT gomb minden egyes 
megnyomásakor az alábbi táblázatban látható módon 
változik a beviteli mód.

Beviteli mód 
kijelzése

Beviteli mód Példa a beírható 
karakterekre

Betűk és számok a b c d e

Betűk és számok 
(ékezetes betűkkel) é í ó ç ñ

Csak számok 1 2 3 4 5

Webcímhivatkozások .com .ne .html .gif

Tipp

A kijelzőn megjelenő billentyűzet nyelve a rendszernyelvtől függ. 
A rendszernyelvet a  (Settings) (Beállítások)   (System 
Settings) (Rendszerbeállítások)  [System Language] 
(Rendszernyelv) pontban állíthatjuk be. Például ha a [System 
Language] (Rendszernyelv) beállítás értéke [Français] (Francia), 
beírhatunk francia szöveget.

Karakterek bevitele
A következő példában bemutatjuk a szövegbevitel módját 
a „FUN” szóval.

1  Válasszuk ki a [DEF3] lehetőséget, majd 
többször nyomjuk meg a  gombot, amíg az 
„F” betű meg nem jelenik. 
A  gomb minden egyes megnyomásakor megváltozik 
a beviteli mezőben látható karakter.

2  Válasszuk ki a [TUV8] lehetőséget, majd 
többször nyomjuk meg a  gombot, amíg az 
„U” betű meg nem jelenik. 

3  Válasszuk ki az [MNO6] lehetőséget, majd 
többször nyomjuk meg a  gombot, amíg az 
„N” betű meg nem jelenik. 

4  Válasszuk az [Enter] lehetőséget, majd 
nyomjuk meg a  gombot. 
A bevitt karakterek jóváhagyásra kerülnek. (A PSP® 
rendszer R gombjával is jóváhagyhatjuk a karaktereket.) 
Válasszuk ismét az [Enter] (Bevitel) gombot, majd 
nyomjuk meg a  gombot a billentyűzet bezárásához. 

Tipp

Ha beírás közben megnyomjuk az a/A billentyűt, a kisbetűs és 
nagybetűs mód között válthatunk.
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Szülői felügyeleti szint beállítása

A PSP® rendszer szülői felügyeleti funkcióval is el van 
látva. Ezt a szolgáltatást jelszó beállítására és a szülői 
felügyeleti szint által behatárolt tartalmak (játékok, videók 
és egyéb tartalmak) lejátszásának korlátozására 
használhatjuk. A szülői felügyeleti szint beállításával 
megakadályozhatjuk a korlátozott tartalmak gyermekek 
általi lejátszását.

A korlátozott tartalmak lejátszásához és a szülői 
felügyeleti szint módosításához egy négyjegyű jelszó 
szükséges. Az alapértelmezett jelszó „0000”, ami szükség 
esetén visszaállítható.

A jelszó alaphelyzetbe állítása

1  Válasszuk a  (Settings) (Beállítások)   
(Security Settings) (Biztonsági beállítások) 

 [Change Password] (Jelszó módosítása) 
lehetőséget, majd nyomjuk meg a  gombot. 
A jelszó beállításához kövessük a képernyőn megjelenő 
utasításokat.

Szülői felügyeleti szint beállítása

1  Válasszuk a  (Settings) (Beállítások)   
(Security Settings) (Biztonsági beállítások)  
[Parental Control Level] (Szülői felügyeleti 
szint) lehetőséget, majd nyomjuk meg a  
gombot.
Megjelenik a jelszóbeviteli képernyő.

2  Az iránygombokkal írjuk be a 4 karakterből 
álló jelszót, és nyomjuk meg a  gombot.

3  Válasszunk szülői felügyeleti szintet a PSP® 
rendszerhez (  23. oldal), majd nyomjuk meg 
a  gombot. 
Ezzel beállítottuk a szülői felügyeleti szintet. 
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Szülői felügyeleti szint beállítása

Szülői felügyeleti szintekkel kapcsolatos tudnivalók
A tartalmak lejátszásának korlátozását a PSP® rendszer és 
a tartalmak szülői felügyeleti szintjeinek kombinációja 
határozza meg.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

Ha például egy 5-ös szinttel besorolt tartalom lejátszását 
szeretnénk korlátozni, állítsuk a PSP® rendszer szülői 
felügyeleti szintjét [4] értékre.

Szülői felügyeleti szintek a PSP® rendszeren
A rendszeren a szülői felügyelet 11 szint egyikére állítható, 
de ki is kapcsolható. Az alapértelmezett beállítás [9].

Off (Ki) A szülői felügyelet kikapcsolása.

11-1
A rendszer korlátozási szintjének beállítása. Az [1] 
érték a legkorlátozóbb; a [11] érték a legmegengedőbb.

Tippek

 A szülői felügyeleti szint értékét az opciók menü [Information] 
(Információ) szakaszában tekinthetjük meg.

 A szülői felügyeleti funkcióval korlátozott tartalom  
(Restricted Content) (Korlátozott tartalom) felirattal jelenik meg. 

Legmagasabb

A tartalom nem 
tekinthető meg.

A tartalom 
megtekinthető.

Korlátozás

Korlátozás
L

e
g

m
a

g
a

s
a

b
b

Szülői felügyeleti szintek a PSP™ rendszeren

Szülői felügyeleti szintek a tartalm
on
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A rendszerszoftver frissítése

A szoftverfrissítések lehetnek biztonsági javítások, új vagy 
módosított beállítások vagy szolgáltatások, illetve az 
operációs rendszert megváltoztató egyéb elemek. A 
rendszert mindig javasolt a rendszerszoftver legújabb 
verziójával használni.

Tippek

 A frissítésekkel kapcsolatos legfrissebb információkért látogasson 
el a következő webhelyre: http://eu.playstation.com/psp

 A szoftvertől függően előfordulhat, hogy a játék csak a PSP® 
rendszerszoftver frissítése után indítható el.

 Miután frissítette a rendszerszoftvert, nem térhet vissza annak 
korábbi verziójához.

 A frissítés elindítása előtt ellenőrizzük, hogy fel van-e töltve az 
akkumulátor. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, 
előfordulhat, hogy a frissítés nem indítható el.

A rendszerszoftver verziójának ellenőrzése
A rendszerszoftver verzióját a  (Settings) (Beállítások) 

  (System Settings) (Rendszerbeállítások)  [System 
Information] (Rendszerinformációk) kiválasztásával 
ellenőrizheti. Az aktuális verzió a „System Software” 
(Rendszerszoftver) mezőben látható.

 Szerezze be a frissítési adatokat.
  Használja a frissítés adatait a létező 

szoftver felülírásához.

   A rendszerszoftver 
frissítése ezzel kész.

Megjegyzés
Frissítés közben:
• Ne távolítsa el a Universal Media Disc lemezt.
• Ne kapcsolja ki a rendszert.
• Ne válassza le az AC-adaptert.
Ha egy frissítést a befejezése előtt megszakítunk, a 
rendszerszoftver megsérülhet, és a rendszer javításra vagy 
cserére szorulhat. 



25

HU

A
 P

S
P

® re
n
d
s
ze

r h
a
s
z
n
á
la

ta

A rendszerszoftver frissítése

Frissítési módok
A következő módszerek bármelyikével frissíthetjük 
rendszerünket.

Frissítés Universal Media Disc használatával
A frissítést egy frissítési adatokat tartalmazó Universal 
Media Disc használatával is elvégezheti.

1  Csatlakoztassa az AC-adaptert a PSP® 
rendszerhez. 

2  Helyezzen be egy frissítési adatokat 
tartalmazó Universal Media Disc lemezt.
A frissítési adatok ikonja és verziószáma a  (Game) 
(Játék) alatt látható a főmenüben.

3  Válassza a  (PSP® Update) (PSP® frissítése) 
elemet, majd nyomja meg a  gombot.
Megkezdődik a frissítés. A frissítés befejezéséhez 
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 

Frissítés számítógépről
A frissítési adatokat számítógéppel is letölthetjük az 
internetről. Részletekért lásd a következő webhelyet: 
http://eu.playstation.com/psp
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Játékok letöltése

A Media Go használatával játékokat tölthet le (vásárolhat) 
a PlayStation®Store kínálatából. A PlayStation®Store 
használatához a számítógépen internetkapcsolat szükséges.

Media Go letöltése
mediago.sony.com/

Mire való a Media Go™?
A Media Go™ egy számítógépes program, amely a 
következőkre használható:
•  Játékok letöltése (megvásárlása) a PlayStation®Store 

kínálatából
•  Zeneszámok importálása CD-ről
•  Zene-, fénykép- és videofájlok kezelése
•  Tartalmak átvitele (Media Go™  PSP®)
• Játékadatok és mentett adatok biztonsági mentése

A PlayStation®Store elérése
Kattintson a [Store] (Áruház) elemre a számítógép Media 
Go ablakának bal oldalán lévő navigációs panelen.
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Játékok letöltése

Játékok letöltésének lépései
A PlayStation®Store által kínált játékok letöltéséhez a 
következő lépéseket kövessük. 

Hozzunk létre egy PlayStation®Network fiókot 
(regisztráljunk)

Jelentkezzünk be

Töltsük fel online egyenlegünket

Töltsük le a kívánt játékot

További részletekért lásd az online használati útmutatót.

PlayStation®Store használati útmutató
manuals.playstation.net/document/storeindex.html

Tippek

 Játékok letöltéséhez először helyezzen egy Memory Stick Duo™ 
adathordozót a PSP® rendszer Memory Stick PRO Duo™ 
nyílásába, majd csatlakoztassa a számítógéphez USB-kábellel. 

 A PlayStation®Store áruházból a PS3® rendszer használatával is 
letölthet (vásárolhat) játékokat.
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Hibaelhárítás

Ha problémái támadnak a PSP® rendszer használata során, 
tekintse át ezt a részt. Ha a problémákat nem 
sikerül megszüntetni, tekintse át a 
http://eu.playstation.com/support címen található 
támogatási oldalakat.

Tápellátási, akkumulátor- és töltési problémák

A PSP® rendszer nem kapcsolódik be.
   Az akkumulátor lemerülhetett. Töltsük fel az 

akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik, vagy nem tölthető 
teljesen újra.
   AC-adapter használata esetén ellenőrizzük a 

következőket: 
  –  Az AC-adapter teljesen be van-e dugva a 

konnektorba.
  –  A termékhez való AC-adaptert használjuk-e.
   Ha a rendszerhez csatlakoztatott USB-eszközt 

használunk az akkumulátor feltöltéséhez, ellenőrizzük 
a következőket:

  –  Az USB-kábel teljesen be van-e dugva a 
rendszerbe és az USB-készülékbe.

  –  Be van-e kapcsolva az USB-készülék.

  –  A rendszer USB-üzemmódra van-e kapcsolva. Ha a 
képernyőn nem az [USB Mode] (USB-üzemmód) felirat 
látható, válasszuk a  (Settings) (Beállítások)  

 (USB Connection) (USB-kapcsolat) lehetőséget.
  –  Egyes USB-eszközökkel az akkumulátor nem tölthető. 

Részletekért lásd: „Töltési módszerek” (  12. oldal).
  –  Játék és más műveletek közben az akkumulátor nem 

tölthető fel USB-készülékről.

   A használati és környezeti körülményektől függően 
előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődik elég 
hatékonyan, illetve a töltés hosszabb időt vesz 
igénybe. Részletekért lásd: „Az akkumulátor 
töltöttségére vonatkozó információk” (  13. oldal).

   Ellenőrizzük, hogy az AC-adapter és az USB-kábel 
csatlakozói tiszták-e. Ha nem, töröljük le a 
csatlakozókat száraz, puha törlőkendővel.

A feltöltött akkumulátor hamar lemerül.
   A tárolási módjától, használati feltételektől vagy a 

környezeti tényezőktől függően a feltöltött 
akkumulátor hamarabb lemerülhet. Részletekért lásd: 
„Az akkumulátor töltöttségére vonatkozó 
információk”(  13. oldal).
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Hibaelhárítás

A PSP® rendszer eldeformálódott.
   A PSP® rendszer akkumulátorán idővel kitüremkedés 

jelenhet meg. Lépjen kapcsolatba a megfelelő PSP® 
ügyfélszolgálattal. Részletekért lásd a 
http://eu.playstation.com/help-support/ webhelyen 
található kapcsolatfelvételi információkat.

Kép

A képernyő hirtelen elsötétedik.
   Ha a  (Power Save Settings) (Energiatakarékossági 

beállítások)  [Backlight Auto-Off] (Háttérvilágítás 
automatikus kikapcsolása) be lett állítva, az LCD 
képernyő háttérvilágítása automatikusan 
kikapcsolódik, ha nem nyúlunk a rendszerhez a 
beállított ideig.

   Ha a  [Auto Sleep] (Automatikus alvás) be lett 
állítva a  (Power Save Settings) 
(Energiatakarékossági beállítások) pontban, a 
rendszer automatikusan alvásmódba lép, ha nem 
nyúlunk hozzá a beállított ideig.

A kijelzőn látható sötét vagy folyamatosan világító 
képpontok nem tűnnek el.
   Az LCD képernyők nagyon precíz technológia 

alapján készülnek, de egyes esetekben fekete (sötét) 
képpontok vagy folyamatosan világító képpontok 
jelenhetnek meg a képernyőn. Ez nem hibajelenség. 
Részletekért lásd: „Elővigyázatossági intézkedések” 
(  6. oldal).

A képernyő színe helytelennek tűnik.
   A háttérszín minden hónap elején automatikusan 

megváltozik, ha a  (Theme Settings) 
(Témabeállítások) alatt megadjuk a megfelelő 
beállítást.

Hang

Nincs hang.
   Ellenőrizzük, nincs-e teljesen lehalkítva a rendszer. 

Próbáljuk meg felhangosítani. 
   A fejhallgató csatlakoztatásakor nincs hangkimenet a 

PSP® rendszer hangszóróin. 

A hangerő nem növelhető.
   Ha az [AVLS] beállítás a  (Sound Settings) 

(Hangbeállítások) pontban [On] (Be) értékűre van 
állítva, a maximális hangerő korlátozott.

   A fülbarát fejhallgató úgy lett kialakítva, hogy a 
hangnyomás szintjét ne engedje 90 dB fölé.

A fejhallgatóból nem hallható hang, illetve zaj hallható.
   Ellenőrizzük, hogy a fejhallgató teljesen be van-e 

dugva.
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Universal Media Disc

A rendszer nem ismeri fel a Universal Media Disc lemezt.
   Csúsztassa a POWER/HOLD kapcsolót jobbra, és 

tartsa ott legalább három másodpercig, amíg a 
POWER jelző ki nem alszik. A rendszer tápellátása 
kikapcsol. Ezután kapcsolja be újra a rendszert.

Memory Stick Duo™

A Memory Stick Duo™ nem helyezhető be.
   A Memory Stick Duo™ adathordozót tartsa a helyes 

irányban.
   Győződjön meg arról, hogy a PSP® rendszerrel 

kompatibilis adathordozót használ. Részletekért lásd a 
„Kompatibilis adathordozók” c. részt (  35. oldal).

A rendszer nem ismeri fel a Memory Stick Duo™ 
adathordozót.
   Ha a Memory Stick Duo™ adathordozót 

számítógéppel formázták, akkor előfordulhat, hogy a 
PSP® rendszer nem ismeri fel. Ilyen esetben másolja 
át a megőrizni kívánt adatokat a számítógépre, majd a 

 (System Settings) (Rendszerbeállítások) „Format 
Memory Stick™” (Memory Stick™ formázása) 
parancsával formázza újra az adathordozót.

   Győződjön meg arról, hogy a Memory Stick Duo™ 
megfelelően be van helyezve. Próbálja kivenni, majd 
újra behelyezni a Memory Stick Duo™ adathordozót.

A rendszer nem képes az adatok mentésére vagy 
betöltésére.
   Lehetséges, hogy a problémát a Memory Stick Duo™ 

okozza. Próbálkozzon egy másik Memory Stick 
Duo™ adathordozóval. 

Videó

Nem játszhatók le videók.
   Egyes adattípusok esetleg nem lejátszhatók.

A rendszer nem ismer fel egy videofájlt.
   A rendszerrel nem kompatibilis videoadatokat a PSP® 

rendszer nem ismeri fel.
   Ha a fájl vagy a mappa neve megváltozik, vagy ha a 

fájlt vagy a mappát számítógép segítségével 
áthelyezzük, lehet, hogy a rendszer nem ismeri fel. 

Zene

Nem játszható le zene.
   A lejátszási módszer korlátozott lehet egyes 

interneten keresztül terjesztett zenék esetében. Lehet, 
hogy ilyenkor a PSP® rendszeren nem lehet lejátszani 
az adatokat.
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A rendszer nem ismer fel egy zenei fájlt.
   Ellenőrizzük, hogy a zene a megfelelő mappába van-e 

másolva. További részletekért lásd az online 
felhasználói tájékoztatót (  3. oldal).

   A rendszerrel nem kompatibilis zeneadatokat a PSP® 
rendszer nem ismeri fel.

Fotó

Nem jelennek meg a képek.
   A képmérettől függően egyes képek nem tekinthetők 

meg.
   Ha a képeket számítógéppel szerkesztjük, lehet, hogy 

nem lesznek megtekinthetők.

A rendszer nem ismeri fel a képadatokat.
   Ellenőrizzük, hogy az adatok a megfelelő mappába 

vannak-e másolva. További részletekért lásd az online 
felhasználói tájékoztatót (  3. oldal).

   Ha a fájl vagy a mappa neve megváltozik, lehet, hogy 
a rendszer nem ismeri fel.

   A PSP® rendszerrel nem kompatibilis képeket a 
rendszer nem ismeri fel.

Egyéb problémák

A rendszer vagy az AC-adapter meleg.
   Használat közben a rendszer vagy az AC-adapter 

felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.

A rendszer be van kapcsolva, de nem működik.
   Ellenőrizzük, hogy a rendszer nincs-e tartásmódban. 

Ha abban van, toljuk át a POWER/HOLD kapcsolót a 
tartásmód kikapcsolásához.

A rendszer nem működik megfelelően.
   Csúsztassuk fel a POWER/HOLD kapcsolót és 

legalább három másodpercig tartsuk így, amíg a 
POWER jelző ki nem kapcsol. Miután a rendszer 
teljesen kikapcsolt, kapcsoljuk be újra.

   Ha a PSP® rendszert hideg környezetből melegre 
visszük, akkor a rendszer belsejében pára csapódhat 
le. Ha ez történik, előfordulhat, hogy a rendszerben 
üzemzavar lép fel. Kapcsoljuk ki és húzzuk ki a 
rendszert, és hagyjuk így több órán keresztül. Ha a 
rendszer ezt követően sem működik megfelelően, 
forduljunk a megfelelő PSP® ügyfélszolgálathoz. 
Részletekért lásd a 
http://eu.playstation.com/help-support/ webhelyen 
található kapcsolatfelvételi információkat.
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A dátum és az idő alaphelyzetbe került
   Ha az akkumulátort nem töltjük fel és az lemerül, 

vagy ha az akkumulátort kicseréljük, a rendszerdátum 
és -idő alaphelyzetbe kerülhet. Az idő és a dátum 
beállításához kövessük a képernyőn olvasható 
utasításokat.

A PSP® rendszert nem észleli a számítógép, ha 
USB-kábellel csatlakoztatom.
   Ellenőrizzük, hogy a PSP® rendszer USB-üzemmódra 

van-e állítva. Ha nem, válassza az  (USB 
Connection) (USB-kapcsolat) lehetőséget a 

  (Settings) (Beállítások) alatt.
   Ellenőrizzük, hogy a számítógép operációs rendszere 

támogatja-e az USB-háttértárakat.
   USB-hub vagy más készülék használatakor a 

számítógép működési környezetétől függően lehet, 
hogy a rendszert nem ismeri fel a számítógép. 
Próbáljuk meg a rendszert közvetlenül csatlakoztatni 
a számítógéphez USB-kábellel.

   Ha a  (System Settings) (Rendszerbeállítások) 
pontban az  [USB Charge] (USB-s töltés) beállítás 
értéke [On] (Be), akkor lehet, hogy a készüléket nem 
ismeri fel a számítógép.

A csatlakoztatott USB-készüléket nem ismeri fel a PSP® 
rendszer.
   Ellenőrizzük, hogy tiszta-e a rendszer tetején lévő 

USB-csatlakozó. Próbáljuk letörölni száraz, puha 
törlőkendővel.

Elfelejtettem a jelszót.
   Ha visszaállítjuk az alapértelmezett beállításokat a 

 (System Settings) (Rendszerbeállítások)  
[Restore Default Settings] (Alapértelmezett 
beállítások visszaállítása) pontban, a rendszerjelszó 
„0000” értékre áll vissza (  3. oldal).

   Vegyük figyelembe, hogy az alapértelmezett 
beállítások visszaállításakor a rendszerjelszótól eltérő 
beállítások is alaphelyzetbe kerülnek. Törlés után 
ezek a beállítások nem állíthatók vissza a 
rendszerben. 

Az analóg botkormány nem működik megfelelően.
   Egy olyan helyen, ahol a tünetek megjelentek, 

mozgassuk körbe-körbe az analóg botkormányt. Ez 
segít meghatározni az optimális működési tartományt.
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A PSP® rendszer ártalmatlanítása vagy továbbadása előtt

A PSP® rendszer ártalmatlanítása vagy továbbadása előtt

A PSP® rendszer kidobása vagy harmadik félnek való 
továbbadása előtt törölje az összes adatot a PSP® 
rendszerről, és állítsa vissza az alapértelmezett 
beállításokat. Ezzel megakadályozhatja a bizalmas 
adatokhoz (például a hitelkártyaszámhoz) való illetéktelen 
hozzáférést.

1  Válassza a  (Settings) (Beállítások)   
(System Settings) (Rendszerbeállítások)  
[Restore Default Settings] (Alapértelmezett 
beállítások visszaállítása) lehetőséget a 
vásárlás idejében érvényben lévő 
beállításokhoz való visszatéréshez. 

2  Válassza a  (Settings) (Beállítások)   
(System Settings) (Rendszerbeállítások)  
[Format System Storage] (Rendszertároló 
formázása) parancsot a rendszertárolón 
található adatok törléséhez.

Ha ezen jelek valamelyikét látjuk bármely elektromos termékünkön, 
akkumulátorunkon vagy ezek csomagolásán, az azt jelenti, hogy az 
adott elektromos eszközt vagy akkumulátort nem szabad háztartási 
hulladékként kezelni Európában. A megfelelő hulladékkezelés 
érdekében a készüléktől vagy akkumulátortól a helyi 
jogszabályoknak vagy az elektromos eszközök és akkumulátorok 
hulladékkezeléséről szóló követelményeknek megfelelően 
szabaduljunk meg. Ha így teszünk, elősegítjük a természeti kincsek 
megóvását és az elektronikus eszközökre vonatkozó 
környezetvédelmi szabványok javítását. 

Ez a jelzés az elemeken más, kémiai tartalomra vonatkozó 
jelzésekkel együtt lehet feltüntetve. A higany vagy az ólom vegyjele 
(Hg és Pb) akkor látható, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt, 
illetve 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. 

Ez a termék tartalmaz egy akkumulátort, amely biztonsági, 
teljesítmény- és adatintegritási okokból fixen rögzített. Az 
akkumulátort nem szükséges kicserélni a termék élettartama alatt, és 
csak képzett szervizszakember szerelheti ki. Az akkumulátor 
megfelelő ártalmatlanítása érdekében a terméket elektronikus 
hulladékként kell kezelni.
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Specifikációk

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül 
változhatnak.

PSP® (PlayStation®Portable) rendszer

LCD képernyő
4,3 hüvelyk / 10,9 cm (16:9) 
teljesen átlátszó, TFT meghajtó 
Kb. 16 770 000 szín

Hang Monó hangszóró

Belső lemezmeghajtó Universal Media Disc 
lemezolvasó egység

Felület

DC IN 5V csatlakozó Hi-Speed 
USB (USB 2.0 kompatibilis) DC 
OUT csatlakozó Fejhallgató-
csatlakozó Memory Stick PRO 
Duo™ nyílás

Áramforrás
AC-adapter: DC 5.0 V 
Újratölthető telep: Lítiumionos 
újratölthető akkumulátor 

Maximális fogyasztás Kb. 6 W (töltéskor)

Külső méretek

Kb. 172,4 × 73,4 × 21,6 mm 
(szélesség × magasság × 
mélység) (a legnagyobb kiálló 
rész kivételével)

Súly Kb. 223 g (akkumulátorral 
együtt)

Működési környezeti 
hőmérséklet 5°C – 35°C

Kompatibilis 
kodekek

Universal 
Media Disc

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

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

Memory 
Stick™

További részletekért lásd a 
használati útmutatót 
(  3. oldal).

Universal Media Disc lézer

Hullámhossz 655–665 nm

Teljesítmény Max. 0,28 mW

Típus Félvezető, folytonos

AC-adapter

Bemenet AC 100–240 V, 50/60 Hz

Kimenet DC 5 V, Max. 1500 mA

Külső méretek

Kb. 61 × 23 × 84 mm (szélesség 
× magasság × mélység) (a 
legnagyobb kiálló rész 
kivételével)

Súly Kb. 62 g
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Kompatibilis adathordozók

Kompatibilis adathordozók

A PSP® rendszerhez az alább felsorolt adathordozó-
típusok használhatók. A jelen útmutatóban a „Memory 
Stick Duo™” kifejezés az alábbi táblázatban szereplő 
minden Memory Stick™ adathordozó-típusra vonatkozik.

Típus Logó

Memory Stick Duo™ (nem 
MagicGate™-kompatibilis)

MagicGate™ Memory Stick 
Duo™ *1

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

Memory Stick PRO Duo™ *1 *2

Memory Stick PRO-HG 
Duo™ **1 *2

Memory Stick Micro™ (M2™) 
*1 *2 *3

*1 MagicGate™-kompatibilis
*2  Támogatja a párhuzamos interfészen keresztüli nagy sebességű 

adatátvitelt.
*3  A Memory Stick Micro™ adathordozó használatához azt először 

egy M2 Duo méretű adapterbe kell behelyezni. Ha a Memory 
Stick Micro™ adathordozót közvetlenül helyezi be a rendszerbe, 
előfordulhat, hogy nem lehet kivenni.

Tippek

 A szabványos méretű Memory Stick™ nem használható a 
rendszerrel. 

 A Memory Stick™ adathordozók teljesítménye nem garantált.
 Ha egy Memory Stick Duo™ adathordozót nem a PSP® 

rendszerrel formáztak (hanem például számítógéppel), akkor 
előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel. Ilyen esetben a  
(System Settings) (Rendszerbeállítások)  „Format Memory 
Stick™” (Memory Stick™ formázása) paranccsal formázza újra a 
Memory Stick Duo™ adathordozót.

Universal Media Disc
A Universal Media Disc lemezek tartalmaznak egy 
értékesítési régióhoz rendelt régiókódot. Ez a rendszer az 
„ALL” (Mind) vagy a „2” régiókóddal rendelkező 
Universal Media Disc lemezeket képes lejátszani.
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Memory Stick Duo™

A legjobb eredmények érdekében tartsa be az alábbiakat:

 Ne érjen kezével vagy fémből készült tárgyakkal a 
csatlakozóterülethez (). 

 Ne fejtsen ki túlzottan nagy erőt, amikor a címkére ír ().
 A következő helyeken ne használja vagy tárolja a Memory Stick 

Duo™ adathordozót:
  –  Magas hőmérsékletnek kitett helyek, például egy jármű 

felforrósodott belső tere
 – Közvetlen napfénynek kitett helyek
 – Nagyon nedves, illetve korróziónak kitett helyek
 Írásvédelmi kapcsolóval nem rendelkező Memory Stick Duo™ 

adathordozók használatakor ügyeljen arra, hogy ne írja felül vagy 
törölje véletlenül az adatokat. Ha a Memory Stick Duo™ 
adathordozó rendelkezik írásvédelmi kapcsolóval, a kapcsoló 
LOCK pozícióba állításával megakadályozható az adatok 
mentése, szerkesztése vagy törlése. 

Tárolt adatok
Ne használja a Memory Stick Duo™ adathordozót a 
következő módokon, mert adatvesztést okozhat:
 Memory Stick Duo™ eltávolítása vagy a rendszer kikapcsolása 

adatok betöltése vagy mentése közben, illetve formázás közben.
 Statikus elektromosságnak vagy elektromos interferenciának 

kitett területen való használat.

Ha bármely okból szoftver- vagy adatvesztés, esetleg 
meghibásodás fordulna elő, általában nincs lehetőség a 
szoftver vagy az adatok visszaállítására. A Sony Computer 
Entertainment Inc. és leányvállalatai, valamint társult 
vállalkozásai nem felelnek a szoftverhibából és 
adatveszteségből vagy -meghibásodásból származó károkért 
és költségekért. 

Fájlméret-korlátozás
A Memory Stick™ adathordozón használt fájlrendszer 4 
GB-ra korlátozza a rögzíthető vagy lejátszható fájlok 
méretét.

MagicGate™
A  kifejezés a Sony Corporation által 
kifejlesztett szerzőijog-védelmi technológiát jelenti.
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Szerzői jog és védjegyek

„ ”, a „PlayStation”, a „ ”, és a „ ” a Sony 
Computer Entertainment Inc. bejegyzett védjegyei. A „PS3” 
ugyanezen vállalat védjegye. 

Az „XMB” és az „xross media bar” a Sony Corporation és a Sony 
Computer Entertainment Inc. védjegyei.

A „SONY” és a „ ” a Sony Corporation bejegyzett védjegyei. A 
„Memory Stick”, a „Memory Stick Duo”, a „Memory Stick Micro”, 
az „M2”, a „ ” és a „MagicGate” is ugyenezen vállalat 
védjegyei.

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

Minden más védjegy tulajdonosa védjegye.



39

HU

T
o
vá

b
b
i in

fo
rm

á
c
ió

k

Szerzői jog és védjegyek



© 2011 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

Online felhasználói útmutató 
eu.playstation.com/psp/support/manuals 

A PSP® hivatalos webhelye 
eu.playstation.com/psp

Támogatás 
eu.playstation.com/support
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