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Documentaţia sistemului PSP®

Puteţi găsi informaţii despre sistemul PSP® în acest 
manual, dar şi online.

• Manualul de instrucţiuni (acest document)
Acest manual prezintă caracteristicile hardware şi oferă 
informaţii de bază despre modul de configurare şi 
operare a sistemului PSP® şi despre modul de pornire a 
jocurilor. Manualul include, de asemenea, avertismente 
şi precauţii pentru utilizarea adecvată şi în siguranţă a 
sistemului.

• Ghidul utilizatorului
Acest ghid online conţine informaţii detaliate despre 
utilizarea caracteristicilor sistemului PSP®. Puteţi 
vizualiza ghidul online al utilizatorului utilizând un 
browser Web pentru PC. 
eu.playstation.com/psp/support/manuals

Informaţiile privind funcţionalitatea sistemului şi 
imaginile publicate în acest document pot fi diferite faţă 
de cele pentru sistemul dvs. PSP®, în funcţie de versiunea 
programului sistemului pe care o utilizaţi. 
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4 AVERTISMENT

Pentru a evita electrocutarea, nu deschideţi cabinetul. 
Pentru service, apelaţi numai la personal calificat.

ATENŢIE – Utilizarea unor comenzi sau reglaje sau 
efectuarea unor proceduri altele decât cele specificate 
în prezentul document poate conduce la expunere la 
radiaţii periculoase.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

Acest aparat este clasificat ca fiind un produs LASER CLASA 1, în 
conformitate cu IEC60825-1+A2: 2001.

 Acest produs este destinat utilizării începând de la vârsta de 6 ani.
 Evitaţi utilizarea prelungită a sistemului PSP®. Pentru a evita 

obosirea ochilor, faceţi pauze de câte 15 minute la fiecare oră 
de joc.

 Dacă aveţi una dintre următoarele probleme de sănătate, 
întrerupeţi imediat utilizarea sistemului. Dacă starea persistă, 
consultaţi-vă medicul. 
– Ameţeală, vomă, oboseală mare sau simptome asemănătoare cu 

cele provocate de răul de maşină sau de avion,
– Disconfort sau dureri în orice parte a corpului, de exemplu, 

ochi, urechi, mâini sau braţe.

Informaţii de reglementare
 Plăcuţa cu numele se află pe interiorul capacului pentru disc al 

sistemului. 

Acest produs este fabricat de Sony Computer Entertainment Inc., 
1- 7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea electromagnetică şi 
siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger 
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Distribuit în Europa de Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 
10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP.
 

AVERTISMENT
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AVERTISMENT

Fotosensibilitatea 
Jucaţi-vă întotdeauna într-un mediu bine iluminat. Faceţi pauze 
regulate, de câte 15 minute la fiecare oră. Evitaţi să vă jucaţi atunci 
când sunteţi obosiţi sau aveţi insomnii. Unele persoane sunt 
sensibile la lumina intermitentă sau flicker sau la modele şi forme 
geometrice, pot prezenta antecedente epileptice nedescoperite şi pot 
suferi crize epileptice când privesc la televizor sau se joacă jocuri 
video. Consultaţi-vă medicul înainte de a vă juca jocuri video dacă 
aveţi antecedente epileptice şi imediat ce suferiţi de oricare din 
următoarele simptome în timp ce vă jucaţi: ameţeală, vedere 
deformată, crampe musculare, alte mişcări involuntare, pierderi de 
cunoştinţă, confuzie şi/sau convulsii.

Vătămările datorate mişcărilor repetitive
Evitaţi utilizarea prelungită a sistemului PSP®. Faceţi câte o pauză 
de 15 minute după fiecare oră. Întrerupeţi imediat utilizarea 
sistemului PSP® dacă suferiţi de o senzaţie neplăcută sau 
dureri în palme, încheieturi sau braţe. Dacă starea persistă consultaţi 
un medic. 

Căştile
Ajustaţi volumul căştilor astfel încât să poată fi auzite zgomotele 
înconjurătoare. Dacă vă ţiuie urechile sau simţiţi orice alt disconfort 
la urechi, încetaţi să utilizaţi căştile. 

Programul sistemului
Programul sistemului inclus în acest produs este supus unei licenţe 
limitate de la Sony Computer Entertainment Inc. 
Consultaţi http://www.scei.co.jp/psp-eula/, pentru detalii 
suplimentare.

Despre controlul naţional al exportului
Acest produs poate intra sub incidenţa legislaţiei naţionale de 
control al exportului. Dumneavoastră trebuie să respectaţi în 
întregime prevederile unei astfel de legislaţii şi ale oricărei alte legi 
în vigoare, în orice jurisdicţie, în legătură cu acest produs. 



6 Precauţii

Înainte de a utiliza produsul, citiţi cu atenţie acest manual şi 
păstraţi-l pentru consultare ulterioară.

Compatibilitatea accesoriilor
Nu utilizaţi accesorii sau periferice destinate altui model de 
sistem PSP®, deoarece este posibil ca accesoriile sau 
perifericele respective să nu fie compatibile cu sistemul dvs. 
Pentru detalii, vizitaţi http://eu.playstation.com/psp. 

Siguranţă
Acest produs a fost realizat cu aplicarea celor mai înalte standarde 
de siguranţă. Cu toate acestea, orice dispozitiv electric utilizat 
necorespunzător poate provoca incendii, electrocutare sau rănirea 
persoanelor. Pentru a asigura o funcţionare fără accidente, respectaţi 
următoarele recomandări:
 Respectaţi toate avertismentele, măsurile de precauţie şi 

instrucţiunile.
 Inspectaţi regulat adaptorul c.a.
 Întrerupeţi imediat utilizarea, scoateţi adaptorul c.a. din priza 

electrică şi deconectaţi toate celelalte cabluri, dacă produsul 
funcţionează anormal, produce sunete sau are mirosuri 
neobişnuite ori se încălzeşte atât de tare încât nu mai poate fi atins 
cu mâna sau s-a deformat. 

Precauţii

Utilizare şi manipulare
 Utilizaţi-l într-o zonă bine luminată şi staţi la o distanţă sigură 

de ecran.
 Nu lăsaţi sistemul şi nici accesoriile la îndemâna copiilor mici. 

Copii mici pot înghiţi suportul media Memory Stick Duo™ sau se 
pot înfăşura în cabluri şi fire, lucru ce îi poate vătăma sau poate 
provoca un accident sau o defectare. 

 Nu utilizaţi sistemul în timp ce conduceţi sau vă deplasaţi 
pe bicicletă.

 Nu utilizaţi sistemul sau accesoriile lângă apă.
 Utilizaţi exclusiv ataşamente/accesorii recomandate de producător.
 Nu expuneţi sistemul sau accesoriile la temperaturi ridicate, 

umiditate mare sau la acţiunea directă a razelor solare.
 Nu lăsaţi sistemul sau accesoriile într-o maşină cu geamurile 

închise (în special vara).
 Nu expuneţi sistemul sau accesoriile la praf, fum sau abur.
 Nu lăsaţi să intre lichid sau particule mici în sistem sau în accesorii.
 Nu puneţi sistemul sau accesoriile pe suprafeţe înclinate, instabile 

sau supuse vibraţiilor.
 Nu aruncaţi, trântiţi sau călcaţi pe sistem sau pe accesorii şi nu 

supuneţi dispozitivul la şocuri fizice puternice. Şezutul având 
sistemul PSP® într-un buzunar sau introducerea sistemului la fundul 
unui rucsac împreună cu obiecte grele poate deteriora sistemul. 
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Precauţii 7

 Nu răsuciţi forţat sistemul PSP® şi nu îl expuneţi la şocuri fizice 
puternice în timpul jocului, deoarece aceste lucruri pot deteriora 
sistemul.

 Mânuiţi joystickul analogic cu grijă.
 Nu puneţi obiecte grele pe sistem sau pe accesorii.
 Nu atingeţi şi nu introduceţi obiecte străine în conectorii 

sistemului sau ai accesoriilor.
 În funcţie de condiţiile de utilizare, sistemul sau adaptorul c.a. pot 

atinge temperaturi de 40°C sau mai mari. În aceste condiţii, nu 
atingeţi sistemul sau adaptorul c.a. o perioadă mai lungă de timp. 
Contactul prelungit în aceste condiţii poate conduce la arsuri la 
temperaturi scăzute*. 
* Arsurile la temperaturi scăzute sunt arsurile care survin când 

pielea se află în contact cu obiecte la temperaturi relativ scăzute 
(40°C sau mai mult) pentru o perioadă prelungită de timp. 

Utilizarea adaptorului c.a.
 Pentru siguranţa dvs., utilizaţi numai adaptorul c.a. furnizat. Alte 

tipuri pot provoca incendii, electrocutări sau defecţiuni. 
 Nu atingeţi ştecărul adaptorului c.a. cu mâinile ude.
 Nu atingeţi adaptorul c.a. sau sistemul, dacă este conectat la o 

priză electrică în timpul unei furtuni electrice. 
 Nu permiteţi acumularea de praf sau substanţe străine în jurul 

conectorilor sistemului sau ai accesoriilor. Dacă există praf sau 
substanţe străine pe conectorii sistemului sau pe adaptorul c.a., 
ştergeţi-l cu o cârpă uscată înainte de conectare. Prezenţa prafului 
sau a altor substanţe pe conectori poate provoca incendii sau 
electrocutări. 

 Scoateţi adaptorul c.a. din priză şi decuplaţi toate celelalte cabluri 
de la sistem înainte de curăţare sau când intenţionaţi să nu utilizaţi 
sistemul o perioadă prelungită de timp. 

 Aveţi grijă ca adaptorul c.a. să nu fie călcat sau străpuns, în 
special la fişe, la prize şi la ieşirea din sistem.

 Când decuplaţi adaptorul c.a., ţineţi-l de fişă şi trageţi-l drept din 
priza electrică. Nu trageţi niciodată de cablu sau într-o parte.

 Nu utilizaţi sistemul pentru a juca jocuri sau pentru a viziona 
videoclipuri când este acoperit de vreun material. Dacă doriţi să 
întrerupeţi sau să depozitaţi temporar sistemul în timpul jocului 
sau al redării videoclipurilor, puneţi sistemul în modul inactiv 
înainte de a-l introduce în cutie sau înainte de a-l acoperi. De 
asemenea, nu utilizaţi adaptorul c.a. când este acoperit cu un 
material, pentru a evita supraîncălzirea.

 Nu conectaţi adaptorul c.a. la un transformator sau la un invertor 
de tensiune. Conectarea adaptorului c.a. la un transformator, când 
călătoriţi în străinătate, sau la un invertor, pentru utilizarea în 
automobil, poate provoca încălzirea excesivă a adaptorului c.a., 
putând provoca arsuri sau funcţionarea defectuoasă.



8 Precauţii

Ecranul LCD
 Ecranul LCD este confecţionat din sticlă şi se poate sparge dacă 

este supus unei forţe excesive.
 Este posibil ca în anumite locuri de pe ecran să apară pixeli stinşi 

sau aprinşi continuu. Apariţia unor astfel de pete este un fenomen 
normal asociat cu ecranele LCD şi nu reprezintă un semn de 
defectare a sistemului. Ecranele LCD sunt fabricate cu ajutorul 
unei tehnologii de înaltă precizie. Cu toate acestea, pe fiecare 
ecran există un număr foarte mic de pixeli stinşi sau aprinşi 
continuu. De asemenea, pe ecran poate persista o imagine 
distorsionată câteva secunde după închiderea sistemului. 

 Expunerea directă la lumină solară poate deteriora ecranul LCD al 
sistemului. Aveţi grijă când utilizaţi sistemul în exterior sau în 
apropierea unei ferestre. 

 Când utilizaţi sistemul într-un mediu rece, este posibil să 
observaţi umbre pe ecran sau acesta poate părea mai întunecat 
decât de obicei. Acest fenomen nu este o defecţiune şi ecranul va 
reveni la normal când temperatura va creşte. 

 Nu lăsaţi imagini fixe afişate pe ecran timp îndelungat, deoarece 
pe ecran poate rămâne o urmă permanentă a respectivei imagini.

Despre „pickup”
Nu atingeţi componenta „pickup” aflată în spatele capacului 
pentru disc al sistemului. Atingerea componentei „pickup” poate 
avaria sistemul.

Nu dezasamblaţi niciodată sistemul sau accesoriile
Utilizaţi sistemul PSP® şi accesoriile în conformitate cu 
instrucţiunile din acest manual. Nu este furnizată nicio autorizaţie 
pentru analiza sau modificarea sistemului sau pentru analiza şi 
utilizarea configuraţiilor sale de circuite. Dezasamblarea va anula 
garanţia sistemului şi îl poate avaria. Ecranul LCD, în particular, 
include componente de înaltă tensiune, periculoase, iar fasciculul 
laser pentru citirea discului Universal Media Disc poate afecta văzul 
dacă este orientat direct spre ochi.

Pickup



RO

9

A
ve

rtis
m

e
n
t ş

i a
te

n
ţie

Precauţii

Condensul
În cazul în care sistemul PSP® sau discul Universal Media Disc este 
adus direct dintr-o locaţie rece în una caldă, este posibil ca 
umiditatea să se condenseze pe lentila din interiorul sistemului sau 
pe discul Universal Media Disc. În acest caz, este posibil ca 
sistemul să nu funcţioneze corect. Dacă se întâmplă acest lucru, 
îndepărtaţi discul Universal Media Disc, opriţi sistemul şi 
decuplaţi-l. Nu introduceţi discul Universal Media Disc la loc 
înainte ca umezeala să se evapore (acest lucru poate dura câteva 
ore). Dacă sistemul tot nu funcţionează corect, contactaţi linia de 
asistenţă clienţi PSP® corespunzătoare, care poate fi găsită în orice 
manual software în format PSP®.

Manipularea discului Universal Media Disc
 Nu atingeţi deschiderea din partea posterioară a discului 

(suprafaţa înregistrată a discului) cu degetele.
 Nu permiteţi contactul discului cu praf, nisip, obiecte străine sau 

alte tipuri de murdărie.
 În cazul în care discul Universal Media Disc se murdăreşte, 
ştergeţi uşor suprafaţa exterioară şi cea înregistrată a discului 
Universal Media Disc cu o cârpă moale. Nu utilizaţi solvenţi sau 
alte substanţe chimice.

 Nu utilizaţi un disc Universal Media Disc crăpat, deformat sau 
reparat. Discul Universal Media Disc se poate sparge în interiorul 
sistemului PSP® conducând la vătămări sau defecţiuni.

Manevrarea şi îngrijirea suprafeţelor exterioare
Urmaţi indicaţiile listate mai jos pentru a evita deteriorarea sau 
decolorarea sistemului PSP®.
 Nu utilizaţi solvenţi sau alte substanţe chimice pentru a curăţa 

suprafaţa exterioară.
 Nu lăsaţi sistemul să rămână în contact direct cu produse din 

plastic sau vinil durate îndelungate.
 Nu utilizaţi lavete tratate chimic pentru a şterge sistemul.

Înainte de a utiliza joystickul analogic
 Nu încercaţi să scoateţi joystickul analogic din partea frontală a 

sistemului, deoarece acest lucru poate conduce la deteriorarea 
sistemului sau poate provoca vătămări. 

 Pentru rezultate optime, deplasaţi-vă la  (Settings) 
(Parametri)   (System Settings) (Parametrii sistemului) şi 
apoi, având afişat ecranul [System Information] (Informaţii 
sistem), rotiţi joystickul analogic într-o mişcare circulară pentru a 
ajusta amplitudinea mişcării joystickului analogic. 

Curăţarea
Din motive de siguranţă, decuplaţi adaptorul c.a. de la priza electrică 
şi deconectaţi toate celelalte cabluri înainte de a curăţa sistemul. 

Curăţarea suprafeţei exterioare a ecranului LCD
Ştergeţi uşor, cu o cârpă uscată.

Curăţarea conectorilor
În cazul în care conectorii sistemului PSP® sau cei ai cablului USB 
se murdăresc, este posibil ca semnalele să nu fie transmise sau 
recepţionate corect. De asemenea, în cazul în care conectorul pentru 
căşti se murdăreşte, este posibil să auziţi zgomote sau întreruperi ale 
sunetului. Ştergeţi conectorii cu o cârpă moale şi uscată pentru a-i 
păstra curaţi. 

Cutii şi învelitori
Când introduceţi sistemul PSP® într-o cutie disponibilă pe piaţă, 
opriţi alimentarea sau puneţi sistemul în modul inactiv. Nu utilizaţi 
sistemul în timp ce se află în cutie. Lăsarea sistemului pornit sau 
utilizarea sa în timp ce se află în cutie sau este învelit poate provoca 
supraîncălzirea sau deteriorarea sistemului. 
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Numele şi funcţiile componentelor
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Numele şi funcţiile componentelor

 1 Butoane direcţionale

 2 Difuzor

 3 Buton L

 4 Slot Memory Stick PRO Duo™

 5 Indicator acces Memory Stick 
PRO Duo™

Se aprinde când se scriu sau se citesc 
date de pe suportul media Memory 
Stick Duo™ 

Notă
Când indicatorul de acces 
Memory Stick PRO Duo™ este 
aprins, nu scoateţi suportul 
media Memory Stick Duo™, nu 
opriţi sistemul sau nu puneţi 
sistemul în modul inactiv, în caz 
contrar putând provoca 
pierderea sau coruperea datelor.

 6 Indicator POWER
 Verde continuu

Alimentat

 Portocaliu continuu
Se încarcă

 Verde intermitent
Nivel de încărcare scăzut

 Stins
Alimentare oprită/În modul inactiv

 7 Conector USB

8 Ecran LCD

9 Buton R

10  Buton , buton ,
 buton , buton 

11   Joystick analogic
Pentru utilizarea cu jocuri care 
acceptă operarea prin joystick 
analogic. 

12  Buton PS

13  Buton de volum

14  Buton SELECT

15 Buton START

16 Orificiu pt. curea
Ataşaţi o curea (comercializată 
separat) ca în imaginea de mai jos.

 17 Comutator POWER/HOLD
Glisare la dreapta
Sistemul porneşte sau se opreşte 
(  pagina 15).

Glisare la stânga
Blocaţi butoanele sistemului.

 18 Conector cască
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Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza sistemul PSP® prima dată după 
achiziţie sau când nivelul de încărcare a bateriei este 
scăzut, urmaţi paşii de mai jos pentru a încărca bateria.

 Atenţie
 Întrerupeţi imediat utilizarea, scoateţi adaptorul c.a. din priza 

electrică şi deconectaţi toate celelalte cabluri, dacă produsul 
funcţionează anormal, produce sunete sau are mirosuri 
neobişnuite ori se încălzeşte atât de tare încât nu mai poate fi 
atins cu mâna sau s-a deformat. 

 Nu introduceţi adaptorul c.a. al sistemului PSP® într-o priză 
electrică, înainte de a fi făcut toate conexiunile. 

 Priza electrică va fi instalată în apropierea echipamentului şi 
va fi uşor accesibilă.

Metode de încărcare

Încărcarea cu un adaptor c.a.
Bateria sistemului poate fi încărcată cu ajutorul unui 
adaptor c.a.

1

2

Indicatorul de alimentare se aprinde portocaliu, indicând 
începerea încărcării. Indicatorul de alimentare se stinge 
când bateria este încărcată complet.

Indicator POWER

La priză electrică
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Încărcarea bateriei

Încărcarea cu un dispozitiv USB
Când porniţi sistemul PSP® şi apoi îl conectaţi la un 
dispozitiv echipat cu conector USB (cum ar fi un PC), 
bateria sistemului va începe să se încarce. În timpul 
încărcării bateriei, indicatorul POWER va fi aprins 
portocaliu şi [USB Mode] (Mod USB) va fi aprins 
pe ecran. 

Sfaturi

 Nu puteţi încărca sistemul PSP® utilizând un dispozitiv USB în 
timpul redării unui joc sau în timpul efectuării altor operaţii. 
Utilizaţi adaptorul c.a. pentru a încărca bateria în aceste situaţii. 

 Pentru a comuta manual la modul USB, selectaţi  (Settings) 
(Parametri)   (USB Connection) (Conexiune USB).

 Încărcarea poate dura mai mult când sistemul este pornit în timpul 
încărcării sau când se utilizează un dispozitiv USB pentru 
încărcare. 

 Este posibil să nu puteţi încărca bateria dacă dispozitivul USB sau 
hubul USB nu furnizează suficientă energie pentru încărcare. 
Încercaţi să conectaţi un alt dispozitiv USB sau un conector USB 
diferit al dispozitivului. 

Informaţii despre încărcarea bateriei

Verificarea nivelului de încărcare a bateriei
Puteţi verifica nivelul de încărcare a bateriei prin 
intermediul pictogramei afişate în colţul din stânga 
sus al ecranului.

Când bateria mai este doar puţin încărcată, este afişată 
pictograma  iar indicatorul de alimentare clipeşte 
verde. Când survine acest fenomen, încărcaţi bateria. 

Sfat

În funcţie de condiţiile de utilizare şi de factorii de mediu, 
este posibil ca nivelul de încărcare să nu reflecte nivelul exact 
de încărcare.
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Estimarea timpului de încărcare a bateriei*
Încărcarea cu adaptorul 
c.a. Aproximativ 2 ore şi 20 de minute

Încărcarea cu un 
dispozitiv USB Aproximativ 4 ore

* Când se încarcă bateria descărcată complet

Sfat

Se recomandă să încărcaţi bateria într-un mediu cu o temperatură 
cuprinsă între 10°C şi 30°C. Încărcarea în alte medii este posibil să 
nu fie la fel de eficientă şi poate conduce la performanţe ale bateriei 
mai reduse decât cele optime.

Durata estimată a bateriei
Timp de joc Aproximativ 3 – 5 ore*1

Redare video Aproximativ 3 – 4 ore*2

*1 Pe baza testelor efectuate cu sistemul în modul individual, 
utilizând căştile. 

*2 Pe baza testelor efectuate cu variante de difuzoare ale sistemului 
şi căşti şi niveluri variate de volum şi luminozitate. 

Sfat

Durata de funcţionare a bateriei poate varia în funcţie de conţinutul 
redat, condiţiile de utilizare şi factorii de mediu. Durata de 
funcţionare a bateriei va scădea după utilizări repetate şi odată cu 
trecerea timpului. 

Durata de viaţă a bateriei
Bateria încorporată are o durată de viaţă limitată. 
Durata bateriei va scădea după utilizări repetate şi odată 
cu trecerea timpului. Când durata bateriei devine 
semnificativ mai scurtă, contactaţi Centrul local de 
service pentru clienţi PSP®. Detalii găsiţi în secţiunea 
cu informaţii de contact de la adresa 
http://eu.playstation.com/help-support/. 

Sfat

Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de modul de depozitare 
a acesteia şi de condiţiile de depozitare, inclusiv în funcţie de 
factorii de mediu pe termen lung, cum ar fi temperatura.
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Pornirea şi oprirea sistemului

Pornirea şi oprirea sistemului

Pornirea sistemului

1  Glisaţi comutatorul POWER/HOLD 
spre dreapta.

 

Indicatorul POWER se aprinde verde.

Oprirea sistemului

1  Glisaţi şi menţineţi comutatorul POWER/
HOLD spre dreapta mai mult de trei secunde.
Indicatorul POWER se stinge.

Punerea sistemului în modul inactiv
Puteţi întrerupe temporar sistemul în timpul redării 
jocurilor sau al altui conţinut. Redarea începe din punctul 
în care sistemul a intrat în modul inactiv. 

1  Glisaţi comutatorul POWER/HOLD 
spre dreapta.
Indicatorul POWER se stinge, iar sistemul intră în 
modul inactiv.

Ieşirea din modul inactiv
Glisaţi comutatorul POWER/HOLD spre dreapta.

Sfat

Unele programe pot împiedica sistemul să intre în modul inactiv.

Indicator POWER

Comutator POWER/HOLD
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Utilizarea meniului XMB™ (XrossMediaBar)

Sistemul PSP® include o interfaţă utilizator denumită XMB™ (XrossMediaBar).

1  Selectaţi o categorie 
utilizând butonul stânga 
sau dreapta.

2  Selectaţi o opţiune utilizând
butonul sus sau jos.

3  Apăsaţi pe butonul  
pentru a confirma o 
opţiune selectată.

Sfat

Puteţi anula o operaţie apăsând 
pe butonul .

Pictogramele afişate pe ecran variază în 
funcţie de versiunea programului sistemului.

Category

Item

Butoanele direcţionale Butonul Butonul Butonul 
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Utilizarea meniului XMBTM (XrossMediaBar)

Panoul de control

Utilizarea meniului de opţiuni
Selectaţi o pictogramă şi apoi apăsaţi pe butonul  pentru 
a afişa meniul de opţiuni.

Utilizarea panoului de control
În timpul redării conţinutului, apăsaţi pe butonul  pentru 
a afişa panoul de control.

Categorii

Game (Jocuri)
Redarea jocurilor

Video (Video)
Vizionarea videoclipurilor

Music (Muzică)
Ascultarea muzicii

Photo (Foto)
Vizualizarea fotografiilor

Extra (Altele)
Vizionare benzi desenate

Settings (Setări)
Ajustarea setărilor sistemului PSP®

Pictograme Meniul cu opţiuni
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Jucarea jocurilor de pe discul Universal Media Disc

1  Puneţi degetul în adâncitura din partea 
superioară a sistemului pentru a deschide 
capacul discului.

2  Introduceţi un disc Universal Media Disc şi 
închideţi capacul discului.
Verificaţi capacul discului să fie bine închis.

3  Selectaţi pictograma şi apoi apăsaţi pe 
butonul .
Redarea începe.

Sfaturi

 Pentru a scoate discul Universal Media Disc, opriţi redarea şi apoi 
deschideţi capacul discului.

 Pentru a salva datele jocului, mai întâi trebuie să introduceţi un 
suport Memory Stick Duo™ în slotul pentru memorie.

Părăsirea unui joc
Apăsaţi pe butonul PS pentru a părăsi un joc.

1

2

Nu atingeţi suprafaţa înregistrată.

Buton PS
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Redarea conţinutului de pe suportul Memory Stick Duo™

Redarea conţinutului de pe suportul Memory Stick Duo™

 Avertisment
Nu lăsaţi suportul media Memory Stick Duo™ la îndemâna 
copiilor mici, deoarece poate fi înghiţit accidental.

1  Apăsaţi pe suportul media Memory Stick 
Duo™ până când îl introduceţi complet.

Notă
Când indicatorul de acces de pe suportul Memory Stick PRO 
Duo™ (M2™) este aprins, nu scoateţi suportul media Memory 
Stick Duo™, nu opriţi sistemul şi nu îl puneţi în modul inactiv, 
deoarece puteţi provoca pierderea sau coruperea datelor 
(  pagina 11).

2  Selectaţi pictograma şi apoi apăsaţi pe 
butonul .

Este afişată o listă incluzând conţinutul care poate 
fi redat.

Sfat

Pentru a scoate suportul media 
Memory Stick Duo™ apăsaţi 
pe suportul media o dată în 
direcţia săgeţii. 

Partea frontală
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Utilizarea tastaturii de pe ecran

Tastele de operaţii

Taste pentru alfabet/simboluri

Opţiuni de introducere 
a textului

Afişare mod de 
introducere

Cursor
Câmp de introducere 
a textului (afişează 
caractere pe măsură 
ce sunt introduse)

Lista de taste
Tastele care sunt afişate variază în funcţie de modul de 
introducere în uz şi de alte condiţii.

Taste Explicaţie

Introduce un spaţiu.

Confirmă caracterele care au fost tastate 
dar nu introduse şi apoi închide 
tastatura.

Anulează caracterele care au fost tastate 
dar nu introduse şi apoi închide 
tastatura.

Mută cursorul.

Şterge caracterul situat în stânga 
cursorului.

Afişează o schemă cu butoanele de 
sistem şi utilizările lor.

Comută între literele majuscule şi 
minuscule.

Introduce sfârşitul de linie.
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Utilizarea tastaturii de pe ecran

Comutarea modurilor de introducere
Numărul de moduri de introducere disponibile variază în 
funcţie de limba selectată. De fiecare dată când apăsaţi pe 
butonul SELECT, modul de introducere comută între 
opţiunile afişate în tabelul de mai jos. 

Afişare mod 
de 
introducere

Mod de introducere Exemple de caractere pe 
care le puteţi introduce

Litere şi numere a b c d e

Litere şi numere (cu 
literele accentuate) é í ó ç ñ

Numai numere 1 2 3 4 5

Comenzi rapide 
pentru adrese Web .com .ne .html .gif

Sfat

Limba pentru tastele de pe ecran este corelată cu limba sistemului. 
Puteţi seta limba sistemului accesând meniul  (Settings) 
(Parametri)   (System Settings) (Parametrii sistemului) 

 [System Language] (Limba sistemului). De exemplu, dacă 
[System Language] (Limba sistemului) este setată la [Français] 
(Franceză), puteţi introduce text în franceză.

Introducerea caracterelor
Paşii următori explică modul de introducere a textului, 
utilizând cuvântul „FUN” drept exemplu.

1  Selectaţi [DEF3] şi apoi apăsaţi pe butonul  
de câteva ori, până când este afişat „F”. 
De fiecare dată când apăsaţi pe butonul , caracterul 
introdus în câmpul pentru introducerea textului este 
modificat.

2  Selectaţi [TUV8] şi apoi apăsaţi pe butonul  
de câteva ori, până când este afişat „U”. 

3  Selectaţi [MNO6] şi apoi apăsaţi pe butonul  
de câteva ori, până când este afişat „N”. 

4  Apăsaţi pe [Enter] şi apoi apăsaţi pe 
butonul .
Caracterele pe care le-aţi introdus sunt confirmate. (De 
asemenea, puteţi apăsa pe butonul R al sistemului PSP® 
pentru a confirma un caracter.) Selectaţi [Enter] din nou 
şi apoi apăsaţi pe butonul  pentru a ieşi din tastatură. 

Sfat

Dacă selectaţi tasta a/A în timpul introducerii caracterelor, puteţi
comuta între litere majuscule şi minuscule.
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Setarea nivelului de control parental

Sistemul PSP® include o caracteristică de control 
parental. Puteţi utiliza această caracteristică pentru a seta 
o parolă şi a limita redarea conţinutului (jocuri, fişiere 
video şi altele) pe baza nivelului de control parental al 
sistemului. Prin setarea nivelului de control parental pe 
sistem, puteţi preveni redarea de către copii a 
conţinutului restricţionat. 

O parolă din patru cifre este necesară pentru a permite 
redarea conţinutului restricţionat şi pentru a modifica 
nivelul de control parental. Parola implicită este „0000” 
şi poate fi resetată.

Pentru resetarea parolei

1  Selectaţi  (Settings) (Parametri)   
(Security Settings) (Parametri de securitate) 

 [Change Password] (Schimbare parolă), 
apoi apăsaţi pe butonul .
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta parola.

Pentru setarea nivelului de control parental

1  Selectaţi  (Settings) (Parametri)   
(Security Settings) (Parametri de securitate) 

 [Parental Control Level] (Nivel de control 
parental), apoi apăsaţi pe butonul . 
Este afişat ecranul pentru introducerea parolei.

2  Utilizând butoanele direcţionale, introduceţi 
parola formată din patru cifre şi apoi apăsaţi 
pe butonul . 

3  Selectaţi un nivel de control parental pentru 
sistemul PSP® (  pagina 23) şi apoi apăsaţi 
pe butonul .
Nivelul controlului parental este setat. 
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Setarea nivelului de control parental

Informaţii despre nivelurile de control parental
Redarea conţinutului este restricţionată cu ajutorul unei 
combinaţii de niveluri de control parental atât ale 
sistemului PSP®, cât şi ale conţinutului.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

De exemplu, dacă doriţi să restricţionaţi vizionarea 
conţinutului setat cu nivelul de control parental „5”, 
ajustaţi nivelul de control parental al sistemului PSP® 
la [4].

Niveluri de control parental pentru sistemul PSP®

Nivelul controlului parental pentru sistem poate fi 
dezactivat sau setat la unul din cele 11 niveluri. Setarea 
implicită este [9].

Off 
(Oprit)

Controlul parental este oprit.

11-1
Setaţi nivelul de restricţionare pentru sistem. 
Setarea [1] este cea mai restrictivă; [11] este cea mai 
puţin restrictivă.

Sfaturi

 Puteţi verifica nivelul de control parental în [Information] 
(Informaţii) din meniul de opţiuni. 

 Conţinutul care a fost restricţionat prin caracteristica de 
control parental este afişat drept  (Restricted Content) 
(Conţinut restricţionat).

Cea mai mare

Conţinutul nu poate fi 
vizualizat.

Conţinutul poate fi 
vizualizat.

Restricţie

Restricţie
C

e
a
 m

a
i m

a
re

Niveluri de control parental pentru sistemul PSP®

Niveluri de control parental pentru conţinut
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Actualizarea programului sistemului

Actualizările programului pot include pachete de 
securitate, parametri şi caracteristici noi sau revizuite şi 
alte elemente, care vă vor modifica sistemul de operare 
actual. Este recomandabil să vă menţineţi sistemul astfel 
încât să utilizaţi întotdeauna cea mai recentă versiune a 
programului sistemului.

Sfaturi

 Pentru cele mai recente informaţii referitoare la actualizări, 
vizitaţi următorul site Web: http://eu.playstation.com/psp

 În funcţie de titlul programului, este posibil să nu îl puteţi reda 
fără a actualiza în prealabil programul sistemului PSP®.

 După ce aţi actualizat programul sistemului, nu puteţi reveni la o 
versiune anterioară.

 Înainte de a începe o actualizare, verificaţi dacă bateria este 
încărcată. Este posibil să nu puteţi începe o actualizare dacă 
nivelul de încărcare a bateriei este scăzut.

Verificarea versiunii programului sistemului
Puteţi verifica informaţiile despre versiunea programului 
sistemului selectând  (Settings) (Parametri)   
(System Settings) (Parametrii sistemului) „System 
Information” (Informaţii de sistem). Versiunea curentă este 
afişată în câmpul „System Software” (Program sistem).

 Obţineţi date de actualizare.
  Utilizaţi datele de actualizare pentru 

a suprascrie programul existent al 
sistemului.

   Programul sistemului 
este actualizat.

Notă
În timpul unei actualizări:
• Nu scoateţi discul Universal Media Disc.
• Nu opriţi sistemul.
• Nu deconectaţi adaptorul c.a.
Dacă o actualizare este anulată înainte de finalizare, se poate 
deteriora programul sistemului şi este posibil ca sistemul să 
aibă nevoie de service sau chiar să fie nevoie să fie schimbat. 



25

RO

U
tiliz

a
re

a
 s

is
te

m
u
lu

i P
S

P
®

Actualizarea programului sistemului

Metode de actualizare
Puteţi efectua o actualizare prin oricare dintre 
următoarele metode.

Actualizarea cu ajutorul unui disc Universal Media Disc
Puteţi efectua actualizarea cu ajutorul unui disc Universal 
Media Disc care conţine datele de actualizare.

1  Conectaţi adaptorul c.a. la sistemul PSP®. 

2  Introduceţi un disc Universal Media Disc care 
conţine datele de actualizare.
Pictograma pentru date de actualizare şi numărul 
versiunii sunt afişare sub  (Game) (Joc) în Meniul 
principal.

3  Selectaţi  (PSP® Update) (Actualizare PSP®) 
şi apoi apăsaţi pe butonul .
Actualizarea începe. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran 
pentru a finaliza actualizarea. 

Actualizarea utilizând un PC
Actualizaţi utilizând un PC pentru a descărca datele de 
actualizare de pe Internet. Pentru instrucţiuni detaliate, 
vizitaţi următorul site Web: http://eu.playstation.com/psp



26 Descărcarea jocurilor

Descărcarea jocurilor

Utilizând Media Go, puteţi descărca (achiziţiona) jocuri de 
la PlayStation®Store. Pentru a utiliza PlayStation®Store, 
trebuie să vă conectaţi PC-ul la Internet.

Descărcare Media Go
mediago.sony.com/

Ce este Media Go™?
Media Go™ este o aplicaţie pentru PC pe care o puteţi utiliza 
pentru a efectua următoarele operaţii:
• Descărcarea (achiziţia) jocurilor de la PlayStation®Store
• Importul melodiilor de pe un CD audio
• Gestionarea fişierelor muzicale, foto şi video
• Transferul conţinutului (Media Go™  sistem PSP®)
• Copierea de siguranţă a datelor unui joc sau a datelor salvate

Pentru a accesa PlayStation®Store
Faceţi clic pe [Store] (Magazin) din panoul de navigaţie al 
bibliotecii aflate în partea stângă a ferestrei Media Go de 
pe PC.
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Descărcarea jocurilor

Paşii pentru descărcarea jocurilor
Pentru a descărca jocuri de la PlayStation®Store, 
trebuie să parcurgeţi următorii paşi. 

Creaţi un cont PlayStation®Network (înscriere)

Conectaţi-vă

Adăugaţi fonduri în portofelul dvs. online

Descărcaţi un joc

Pentru detalii, consultaţi ghidul online al utilizatorului.

Ghidul utilizatorului PlayStation®Store
manuals.playstation.net/document/storeindex.html

Sfaturi

 Pentru a descărca jocuri, mai întâi trebuie să introduceţi un suport 
Memory Stick Duo™ în slotul Memory Stick PRO Duo™ al 
sistemului PSP®, apoi să conectaţi sistemul la PC utilizând un 
cablu USB. 

 De asemenea, puteţi descărca (achiziţiona) jocuri de la 
PlayStation®Store prin sistemul PS3®.
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Depanare

Parcurgeţi această secţiune dacă întâmpinaţi dificultăţi la 
operarea sistemului PSP®. În cazul persistenţei unei 
probleme, vizitaţi paginile Ajutor şi asistenţă de la adresa 
http://eu.playstation.com/support.

Alimentarea, bateria şi probleme legate 
de încărcare

Sistemul PSP® nu porneşte.
   Este posibil ca bateria să se fi descărcat. Încărcaţi 

bateria.

Bateria nu se încarcă sau nu se reîncarcă în totalitate.
   Când utilizaţi adaptorul c.a. pentru a încărca bateria, 

verificaţi următoarele: 
  –  Adaptorul c.a. este introdus complet în priza electrică 

şi cablul USB este introdus complet în sistem şi în 
adaptorul c.a.

  –  Este utilizat adaptorul c.a. corect pentru acest produs.

   Când utilizaţi un dispozitiv USB conectat la sistem 
pentru a încărca bateria, verificaţi sau observaţi 
următoarele aspecte:

  –  Cablul USB este introdus complet în sistem şi în 
dispozitivul USB.

  –  Dispozitivul USB este pornit.
  –  Sistemul este setat la modul USB. Dacă [USB Mode] 

(Mod USB) nu este afişat pe ecran, selectaţi  

(Settings) (Parametri)   (USB Connection) 
(Conexiune USB).

  –  Anumite dispozitive USB nu pot fi utilizate pentru 
încărcarea bateriei. Pentru detalii, consultaţi „Metode de 
încărcare” (  pagina 12).

  –  În timpul jocului şi al altor operaţii, bateria nu poate fi 
încărcată utilizând un dispozitiv USB.

   Este posibil ca bateria să nu se încarce într-un mod 
eficient sau încărcarea să dureze mai mult în funcţie 
de condiţiile de utilizare şi de factorii de mediu. 
Pentru detalii, consultaţi „Informaţii despre 
încărcarea bateriei” (  pagina 13).

   Verificaţi dacă conectorii adaptorului c.a. şi cablului 
USB sunt curaţi. În cazul în care conectorii sunt 
murdari, ştergeţi-i cu o cârpă moale şi uscată.

Bateria nu ţine mult.
   Este posibil ca bateria să se descarce mai repede în 

funcţie de metoda de depozitare, condiţiile de utilizare 
şi factorii de mediu. Pentru detalii, consultaţi 
„Informaţii despre încărcarea bateriei” (  pagina 13). 

Sistemul PSP® este deformat.
   Bateria din interiorul sistemului PSP® se poate umfla 

pe măsură ce aceasta se învecheşte. Contactaţi 
Centrul local de service pentru clienţi PSP®. Detalii 
găsiţi în secţiunea cu informaţii de contact de la 
adresa http://eu.playstation.com/help-support/.
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Imaginea

Ecranul se întunecă brusc.
   Dacă a fost setată opţiunea  (Power Save Settings) 

(Parametri economisire energie)  [Backlight 
Auto-Off] (Dezactivare automată iluminare fundal), 
iluminarea fundalului ecranului LCD va fi dezactivată 
automat dacă sistemul este lăsat inactiv peste durata 
de timp setată.

   Dacă a fost setată opţiunea  (Power Save Settings) 
(Parametri economisire energie)  [Auto Sleep] 
(Inactiv automat), sistemul va intra automat în 
modul inactiv dacă este lăsat inactiv peste durata de 
timp setată.

Pixelii care nu sunt aprinşi sau sunt aprinşi continuu pe 
ecran nu dispar.
   Ecranele LCD sunt fabricate cu o tehnologie de înaltă 

precizie, însă în anumite cazuri, pe ecran pot apărea 
pixeli care nu sunt aprinşi sau sunt aprinşi continuu. 
Aceasta nu reprezintă o defecţiune a sistemului. 
Pentru detalii, consultaţi „Precauţii” (  pagina 6). 

Culoarea ecranului nu pare a fi corectă.
   Culoarea fundalului poate fi setată să se modifice 

automat la începutul fiecărei luni. Puteţi regla această 
setare în  (Theme Settings) (Parametri temă).

Sunetul

Nu există sunet.
   Verificaţi dacă volumul sistemului nu este setat la 

zero. Încercaţi să măriţi volumul apăsând pe butonul 
Volum + din partea superioară a sistemului. 

   Când căştile sunt conectate, nu este reprodus niciun 
sunet prin difuzoarele sistemului PSP®. 

Volumul nu creşte.
   Dacă opţiunea  (Sound Settings) (Parametri sunet) 

 [AVLS] este setată la [On] (Activat), nivelul 
maxim al volumului este restricţionat.

   Căştile ergonomice sunt concepute special pentru a 
limita nivelul presiunii sunetului la maximum 90dB.

Căştile nu emit sunet sau sunetul conţine bruiaj.
  Verificaţi introducerea completă a căştilor.

Universal Media Disc

Sistemul nu recunoaşte discul Universal Media Disc.
   Glisaţi comutatorul POWER/HOLD spre dreapta şi 

menţineţi-l cel puţin trei secunde, până când 
indicatorul POWER se stinge. Alimentarea va fi 
oprită complet. După aceasta, porniţi sistemul la loc.
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Memory Stick Duo™

Suportul Memory Stick Duo™ nu poate fi introdus.
   Poziţionaţi suportul Memory Stick Duo™ în direcţia 

corectă şi introduceţi-l.
   Verificaţi să fie introdus un tip de suport media care 

poate fi utilizat cu sistemul PSP®. Pentru detalii, 
consultaţi „Suporturi media compatibile” 
(  pagina 35).

Sistemul nu recunoaşte suportul Memory Stick Duo™.
   Dacă suportul media Memory Stick Duo™ este 

formatat utilizând un PC, acesta nu poate fi 
recunoscut de sistemul PSP®. În acest caz, copiaţi 
datele pe care doriţi să le păstraţi pe PC şi apoi 
accesaţi din nou  (System Settings) (Parametrii 
sistemului) „Format Memory Stick™” (Formatare 
Memory Stick™) şi reformataţi.

   Verificaţi dacă suportul Memory Stick Duo™ este 
introdus corect. Încercaţi să scoateţi suportul Memory 
Stick Duo™ şi să îl reintroduceţi.

Sistemul nu poate salva sau încărca date.
   Este posibil să existe o problemă la suportul Memory 

Stick Duo™. Încercaţi să utilizaţi alt suport Memory 
Stick Duo™, dacă este disponibil. 

Video

Imaginea video nu este redată.
   Este posibil ca anumite tipuri de date să nu poată 

fi redate.

Sistemul nu recunoaşte un fişier video.
   Datele video de tipuri incompatibile cu sistemul PSP® 

nu vor fi recunoscute.
   Dacă numele fişierului sau cel al folderului este 

modificat sau dacă fişierul sau folderul este mutat în 
altă locaţie cu ajutorul unui PC, este posibil ca 
sistemul să nu îl recunoască.

Muzica

Muzica nu este redată.
   Metodele de redare pot fi limitate pentru anumite 

date muzicale distribuite prin Internet. În aceste 
cazuri, este posibil ca datele să nu poată fi redate pe 
sistemul PSP®. 

Sistemul nu recunoaşte un fişier muzical.
   Verificaţi dacă datele muzicale sunt salvate în folderul 

corect. Pentru detalii, consultaţi ghidul online al 
utilizatorului (  pagina 3).

   Datele muzicale de tipuri incompatibile cu sistemul 
PSP® nu vor fi recunoscute.
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Fotografiile

Imaginile nu sunt afişate.
   În funcţie de dimensiunea datelor imaginilor, este 

posibil ca anumite imagini să nu poată fi vizionate.
   Dacă imaginile sunt editate cu ajutorul unui PC, este 

posibil ca acestea să nu poată fi vizionate.

Sistemul nu recunoaşte un fişier de imagine.
   Verificaţi dacă datele sunt salvate în folderul corect. 

Pentru detalii, consultaţi ghidul online al utilizatorului 
(  pagina 3).

   Dacă numele fişierului sau cel al folderului este 
modificat, este posibil ca sistemul să nu îl mai 
recunoască.

   Imaginile care nu sunt compatibile cu sistemul PSP® 
nu vor fi recunoscute.

Alte probleme

Sistemul sau adaptorul c.a. este cald.
   În timpul utilizării, este posibil ca sistemul sau 

adaptorul c.a. să se încălzească. Aceasta nu este 
o defecţiune.

Sistemul este pornit, dar nu funcţionează.
   Verificaţi dacă sistemul nu se află în modul întrerupt. 

În caz afirmativ, glisaţi comutatorul POWER/HOLD 
pentru a anula modul întrerupt.

Sistemul nu funcţionează corect.
   Glisaţi comutatorul POWER/HOLD spre dreapta şi 

menţineţi-l cel puţin trei secunde, până când 
indicatorul POWER se stinge. După ce sistemul este 
oprit complet, porniţi-l din nou.

   Dacă sistemul PSP® este adus direct dintr-un spaţiu 
rece într-unul cald, umezeala se poate condensa în 
interiorul sistemului. În acest caz, este posibil ca 
sistemul să nu funcţioneze corect. Opriţi şi decuplaţi 
sistemul şi apoi lăsaţi-l oprit câteva ore. Dacă sistemul 
nu funcţionează în continuare corect, contactaţi Centrul 
local de service pentru clienţi PSP®. Detalii găsiţi în 
secţiunea cu informaţii de contact de la adresa 
http://eu.playstation.com/help-support/. 

Data şi ora sunt resetate.
   Dacă sistemul este lăsat neutilizat după descărcarea 

bateriei, setările sistemului pentru dată şi oră se pot 
reseta. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta 
ora şi data. 

Sistemul PSP® nu este recunoscut de PC la conectarea 
printr-un cablu USB.
   Verificaţi dacă sistemul dvs. PSP® este setat la modul 

USB. În caz contrar, selectaţi  (Settings) 
(Parametri)   (USB Connection) 
(Conexiune USB).

   Verificaţi dacă un sistem de operare care acceptă 
clasa de stocare în masă USB este instalat în 
PC-ul utilizat.
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   Când utilizaţi un hub USB sau alte dispozitive, în 
funcţie de mediul de operare al PC-ului, este posibil 
ca sistemul să nu fie recunoscut de către PC. 
Încercaţi să conectaţi sistemul direct la PC printr-un 
cablu USB. 

   Dacă opţiunea  (System Settings) (Parametrii 
sistemului)  [USB Charge] (Încărcare USB) este 
setată la [On] (Activat), este posibil ca dispozitivul să 
nu fie recunoscut.

Dispozitivul USB conectat nu este recunoscut de către 
sistemul PSP®.
   Verificaţi dacă conectorul multifuncţional din partea 

inferioară a sistemului este curat. Încercaţi să îl 
ştergeţi cu o cârpă moale şi uscată. 

Aţi uitat parola.
   Dacă restauraţi setările implicite din  (System 

Settings) (Parametrii sistemului)  [Restore Default 
Settings] (Restaurare setări implicite), parola 
sistemului va fi resetată la „0000”. Pentru detalii, 
consultaţi ghidul online al utilizatorului 
(  pagina 3).

   Reţineţi faptul că dacă restauraţi setările implicite, 
vor fi anulate şi setările pe care le-aţi ajustat pentru 
alte opţiuni decât parola sistemului. După anulare, 
aceste setări personalizate nu pot fi restaurate de 
către sistem. 

Joystickul analogic nu funcţionează corect.
   Într-o scenă în care apar aceste simptome, deplasaţi 

joystickul analogic cu o mişcare circulară pentru a 
ajuta la determinarea amplitudinii optime de operare. 
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Înainte de eliminarea sau transferarea sistemului PSP®

Înainte de eliminarea sau transferarea sistemului PSP® la 
o terţă parte, indiferent de motiv, ştergeţi toate datele şi 
restauraţi setările implicite ale sistemului. Aceste acţiuni 
vor contribui la prevenirea accesului neautorizat sau a 
utilizării cărţii dvs. de credit sau a altor informaţii 
personale.

1  Selectaţi  (Settings) (Parametri)   
(Parametrii sistemului)  [Restore Default 
Settings] (Restaurare setări implicite) pentru 
a reveni la setările din momentul achiziţiei. 

2  Selectaţi  (Settings) (Parametri)   
(Parametrii sistemului)  [Format System 
Storage] (Formatare spaţiu de stocare sistem) 
pentru a şterge toate datele stocate în spaţiul 
de stocare al sistemului.

Când vedeţi oricare dintre aceste simboluri pe oricare dintre 
produsele noastre electrice, pe baterii sau pe ambalaje, se indică 
faptul că produsul electric sau bateria la care se face referire nu 
trebuie eliminat(ă) în Europa ca deşeu menajer obişnuit. Pentru a 
asigura tratarea corectă ca deşeu a produsului şi a bateriei, vă rugăm 
să le eliminaţi în conformitate cu toate legile locale sau cerinţele în 
vigoare asociate cu eliminarea echipamentului electric/bateriilor. În 
acest mod, veţi contribui la conservarea resurselor naturale şi la 
îmbunătăţirea standardelor de protecţie a mediului pentru tratarea şi 
eliminarea deşeurilor electrice.
Acest simbol poate fi utilizat pentru etichetele bateriilor împreună 
cu alte simboluri chimice. Simbolurile chimice pentru mercur (Hg) 
sau plumb (Pb) vor fi utilizate dacă bateria conţine mercur în 
proporţie mai mare de 0,0005% sau plumb în proporţie mai mare 
de 0,004%.

Acest produs conţine o baterie încorporată permanent pentru motive 
de siguranţă, de performanţă şi de integritate a datelor. Bateria nu 
necesită înlocuire pe durata de viaţă a produsului şi trebuie 
îndepărtată numai de către personal de service calificat. Pentru a 
asigura tratarea corectă ca deşeu a bateriei, vă rugăm să eliminaţi 
acest produs ca deşeu electronic.
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Specificaţii

Designul şi specificaţiile sunt supuse modificării fără 
aviz prealabil.

Sistemul PSP® (PlayStation®Portable)

Ecran LCD

Unitate TFT de 4,3 inchi/10,9 cm 
(16:9), cu transparenţă totală
Aproximativ 16.770.000 de 
culori afişate

Sunet Difuzor monoauricular

Unitate de disc internă Unitate Universal Media Disc, 
numai citire

Interfaţă

Conector DC IN (Intrare c.c.) de 
5 V, Hi-Speed USB (compatibil 
USB 2.0), conector DC OUT 
(Ieşire c.c.), conector cască, slot 
Memory Stick PRO Duo™

Sursă de alimentare Adaptor c.a.: Acumulator c.c. de 
5,0 V: acumulator litiu-ion

Consum maxim de putere Aprox. 6 W (la încărcare)

Dimensiuni exterioare
Aprox. 172,4 × 73,4 × 21,6 mm 
(lăţime × înălţime × adâncime) 
(fără protuberanţele mai mari)

Greutate Aprox. 223 g (inclusiv 
acumulatorul)

Temperatura mediului de 
funcţionare 5°C – 35°C

Codecuri 
compatibile

Universal 
Media Disc

Video:
H.264/MPEG-4 AVC
Nivel profil principal 3

Muzică:
H.264/MPEG-4 AVC
Nivel profil principal 3, PCM 
liniar, ATRAC3plus™

Memory 
Stick™

Pentru detalii, consultaţi Ghidul 
utilizatorului (  pagina 3). 

Laser Universal Media Disc

Lungime de undă 656 – 665 nm

Alimentare Max. 0,28 mW

Tip Semiconductor, continuu

Adaptor c.a.

Intrare 100-240 V c.a., 50/60 Hz

Ieşire 5 V c.c., Max. 1500 mA

Dimensiuni exterioare
Aprox. 61 × 23 × 84 mm
(lăţime × înălţime × adâncime)
(fără protuberanţele mai mari)

Greutate Aprox. 62 g



35

RO

In
fo

rm
a
ţii s

u
p
lim

e
n
ta

re

Suporturi media compatibile

Suporturi media compatibile

Tipurile de suporturi media listate mai jos pot fi utilizate 
pe sistemul PSP®. Pe întreg parcursul acestui manual, 
termenul „Memory Stick Duo™” este utilizat pentru a 
indica toate tipurile de suporturi media Memory Stick™ 
din tabelul de mai jos.

Tip Siglă

Memory Stick Duo™ 
(incompatibil cu MagicGate™)

MagicGate™ Memory Stick 
Duo™ *2

Memory Stick Duo™ 
(compatibil MagicGate™) *1 *3

Memory Stick PRO Duo™ *1 *3

Memory Stick PRO-HG 
Duo™ *1 *3

Memory Stick Micro™ 
(M2™) *1 *2 *4

*1 Compatibil cu MagicGate™
*2  Compatibil cu transferul rapid de date prin interfaţă paralelă.
*3  Pentru a utiliza un suport media Memory Stick Micro™, mai întâi 

trebuie să îl introduceţi într-un adaptor pentru dimensiunea M2 
Duo. Dacă suportul Memory Stick Micro™ este introdus direct în 
sistem, este posibil să nu mai poată fi scos.

Sfaturi

 Suporturile Memory Stick™ de dimensiune standard nu pot fi 
utilizate cu sistemul. 

 Nu este garantată funcţionarea tuturor suporturilor media 
Memory Stick™.

 În cazul formatării unui suport Memory Stick Duo™ în alt 
dispozitiv decât sistemul PSP®, cum ar fi un PC, este posibil ca 
sistemul să nu îl recunoască. În acest caz, accesaţi  (System 
Settings) (Parametrii sistemului)  „Format Memory Stick™” 
(Formatare Memory Stick™) şi reformataţi suportul Memory 
Stick Duo™.

Universal Media Disc
Discul Universal Media Disc conţine un cod de regiune 
atribuit fiecărei regiuni de comercializare. Acest sistem 
poate reda numai discuri Universal Media Disc care au 
marcat codul de regiune „ALL” sau „2”.
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Memory Stick Duo™

Pentru rezultate optime, urmaţi aceste instrucţiuni:

 Nu atingeţi zona contactelor () cu mâinile sau cu obiecte 
metalice. 

 Nu apăsaţi tare când scrieţi pe zona de note ().
 Nu utilizaţi şi nu depozitaţi un suport Memory Stick Duo™ în 

următoarele condiţii:
  – Locuri supuse la temperaturi ridicate, precum un vehicul încins
  – Locaţii expuse la soare
  –  Locaţii cu umiditate foarte mare sau care favorizează coroziunea
 La utilizarea unui suport media Memory Stick Duo™ fără 

comutator pentru prevenirea ştergerii, aveţi grijă să nu suprascrieţi 
sau să ştergeţi date din greşeală. Dacă suportul dvs. media 
Memory Stick Duo™ este prevăzut cu comutator pentru 
prevenirea ştergerii, puteţi împiedica salvarea, editarea sau 
ştergerea datelor setând comutatorul în poziţia LOCK (Blocat). 

Datele înregistrate
Nu utilizaţi suportul Memory Stick Duo™ în următoarele 
moduri, în caz contrar riscând să pierdeţi sau să corupeţi 
datele:
 Scoaterea suportului Memory Stick Duo™ sau oprirea sistemului în 

timp ce încarcă sau salvează date sau în timpul formatării suportului.
 Utilizarea sa într-o locaţie expusă la electricitate statică sau la 

interferenţe electrice.

Dacă, indiferent din ce motiv, se produce o pierdere sau o 
deteriorare a datelor sau a programului, nu se poate restaura 
programului sau datele. Este recomandat să faceţi regulat copii 
de siguranţă pentru program şi date. Sony Computer 
Entertainment Inc. şi companiile sale subsidiare şi afiliate nu 
acceptă nicio răspundere pentru daune, costuri sau cheltuieli 
care apar în cazul pierderii sau coruperii datelor sau a 
programului. 

Limitare pentru dimensiunile fişierelor
Specificaţia sistemului de fişiere utilizat pe suporturile 
media Memory Stick™ limitează dimensiunile 
fişierelor care pot fi înregistrate sau redate la mai puţin de 
4 GB fiecare.

MagicGate™
 desemnează o tehnologie protejată prin 

drepturi de autor, dezvoltată de Sony Corporation.
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Drepturi de autor şi mărci comerciale

„ ”, „PlayStation”, „ ” şi „ ” sunt mărci 
comerciale înregistrate ale Sony Computer Entertainment Inc. 
De asemenea, „PS3” este o marcă comercială a aceleiaşi companii.

„XMB” şi „xross media bar” sunt mărci comerciale ale Sony 
Corporation şi Sony Computer Entertainment Inc.

„SONY” şi „ ” sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony 
Corporation. De asemenea, „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, 
„Memory Stick Micro”, „M2”, „ ” şi „MagicGate” sunt mărci 
comerciale ale aceleiaşi companii.

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

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea respectivilor 
proprietari.
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Drepturi de autor şi mărci comerciale



© 2011 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

Ghidul online al utilizatorului 
eu.playstation.com/psp/support/manuals 

Site-ul oficial PSP® 
eu.playstation.com/psp

Asistenţă 
eu.playstation.com/support
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