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Зміст

Документація системи PSP®

Інформацію щодо системи PSP® можна знайти в 
цьому посібнику, а також в Інтернеті.

• Інструкція з використання (цей документ)
У цьому посібнику описано можливості апаратного 
забезпечення й наведено основну інформацію про 
налаштування й використання системи PSP® та 
запуск ігор. Крім того, у посібнику містяться 
попередження й застережні заходи для безпечного 
та правильного використання системи.

• Посібник користувача
Цей посібник в Інтернеті містить докладну 
інформацію про функції системи PSP®. Посібник 
користувача в Інтернеті можна переглянути на 
комп’ютері за допомогою веб-браузера. 
eu.playstation.com/psp/support/manuals

Інформація про функції системи та зображення, 
надруковані в цьому документі, можуть відрізнятися 
від інформації та зображень, що стосуються вашої 
системи PSP® — це залежить від поточної версії 
системного програмного забезпечення.
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4 ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Аби уникнути ураження електричним струмом, не 
відкривайте корпус виробу. Обслуговування виробу 
має виконуватися лише кваліфікованим персоналом.

УВАГА! Використання елементів керування або 
настроювання, а також виконання процедур, які не 
вказані в цьому документі, може призвести до 
небезпечного радіаційного опромінення.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

Цей прилад класифіковано як «лазерний продукт класу 
1» згідно зі стандартом IEC60825-1+A2: 2001.

 Цей виріб призначено для осіб віком старше 6 років.
 Уникайте тривалого використання системи PSP®. Щоб 
уникнути втоми очей, кожну годину гри робіть перерву на 
15 хвилин.

 У разі появи будь-якої з нижченаведених проблем зі здоров’ям 
негайно припиніть використання системи. Якщо симптоми не 
зникають, зверніться до лікаря.
– Запаморочення, нудота або відчуття, подібні до 
закачування.

– Дискомфорт або біль у різних частинах тіла, зокрема в 
очах, вухах, руках.

Нормативна інформація
 Паспортна табличка розташована під кришкою диска. 

ME10
  

Виробником цього пристрою є компанія Sony Computer 
Entertainment Inc., розташована за адресою: 
2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan.
Розповсюджується в Європі компанією Sony Computer 
Entertainment Europe Ltd, що розташована за адресою:
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. 
Вироблено у Китаї.

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м.Київ, 04070, Україна. 

Обладнання відповідає вимогам:
–  Технічного  регламенту безпеки низьковольтного 
електричного обладнання (постанова КМУ від 29.10.2009 
№ 1149);

–  Технічного регламенту з електромагнітної сумісності 
обладнання (постанова КМУ від 29.07.2009 № 785);

–  Технічного регламенту обмеження використання деяких 
небезпечних речовин в електричному та електронному 
обладнанні  (постанова КМУ 03/12/2008 № 1057).

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Світлочутливість 
Грати завжди слід у добре освітленому місці. Регулярно робіть 
перерви – на 15 хвилин кожної години. Уникайте гри у 
втомленому стані або коли ви страждаєте від недосипання. 
Деякі особи, чутливі до мерехтливого світла чи геометричних 
фігур і візерунків, можуть мати приховану форму епілепсії, а 
перегляд телепрограм чи відеоігри можуть спричинити в них 
епілептичні напади. Якщо у вас виявлено епілепсію й під час гри 
з’являються будь-які з перелічених нижче симптомів, то перш 
ніж грати у відеоігри, зверніться до лікаря: запаморочення, 
зміна зору, сіпання м’язів, інші мимовільні рухи, втрата або 
помутніння свідомості та/або конвульсії.

Травми від повторних рухів
Уникайте тривалого використання системи PSP®. Кожну годину 
робіть 15-хвилинну перерву. У разі появи неприємних відчуттів 
або болю в кистях, зап’ястках або руках негайно припиніть 
використання системи PSP®. Якщо такий стан не проходить, 
зверніться до лікаря.

Навушники
Відрегулюйте гучність навушників так, щоб можна було чути 
навколишні звуки. У разі появи дзвону чи іншого дискомфорту 
у вухах припиніть використання цих навушників.

Програмне забезпечення системи
Програмне забезпечення системи, що міститься в цьому виробі, 
є предметом обмеженої ліцензії від компанії Sony Computer 
Entertainment Inc. Для отримання докладних відомостей 
відвідайте веб-сторінку http://www.scei.co.jp/psp-eula/.

Національний експортний контроль
Цей виріб може підпадати під дію місцевого законодавства 
з контролю експорту. Щодо цього виробу слід повністю 
дотримуватися вимог такого законодавства та всіх інших чинних 
законів у будь-якій юрисдикції.



6 Запобіжні заходи

Перш ніж використовувати цей виріб, уважно ознайомтеся 
з цією інструкцією та зберігайте її для довідки в майбутньому.

Сумісність аксесуарів
Не використовуйте аксесуари або периферійні пристрої, 
призначені для іншої моделі системи PSP®, оскільки вони 
можуть бути несумісні з вашою системою. Докладніше 
читайте на сайті http://eu.playstation.com/psp.

Безпека
Цей виріб було розроблено з дотриманням найвищих стандартів 
безпеки. Однак за неналежного використання будь-який 
електричний пристрій може спричинити пожежу, ураження 
електричним струмом або травму користувача. Щоб 
гарантувати безпечну експлуатацію, виконуйте наведені 
нижче рекомендації.
 Дотримуйтесь усіх попереджень, запобіжних заходів 
та інструкцій.

 Регулярно перевіряйте адаптер змінного струму.
 Негайно припиніть використання, витягніть адаптер змінного 
струму з електричної розетки та від’єднайте усі кабелі, якщо 
пристрій функціонує неналежним чином, подає незвичні звуки 
або запахи, дуже сильно нагрівається або деформується.

Запобіжні заходи

Використання та догляд
 Використовуйте пристрій у добре освітленому приміщенні та 
тримайте екран на безпечній відстані від обличчя.

 Зберігайте систему й аксесуари в недосяжному для малих 
дітей місці. Вони можуть проковтнути картку Memory Stick 
Micro™ або заплутатися в кабелях/ременях, що може 
призвести до травми, нещасного випадку або несправної 
роботи системи.

 Не використовуйте систему, перебуваючи за кермом 
автомобіля або велосипеда.

 Не використовуйте систему або аксесуари поблизу води.
 Використовуйте тільки схвалені виробником додаткові 
пристрої та аксесуари.

 Не піддавайте систему та аксесуари впливу високої 
температури, вологості та прямих сонячних променів.

 Не залишайте систему або аксесуари в машині із закритими 
вікнами (особливо влітку).

 Захищайте систему та аксесуари від пилу, диму й пари.
 Не допускайте проникнення в систему або аксесуари рідини 
або дрібних частинок.

 Не розташовуйте систему та аксесуари на хитких, нахилених 
або вібруючих поверхнях.

 Не кидайте систему й аксесуари та не ставайте на них ногами; 
бережіть пристрої від сильних фізичних ударів. Не можна сідати 
із системою PSP® в кишені або класти її на дно рюкзака разом із 
важкими предметами, оскільки так можна пошкодити її.
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Запобіжні заходи 7

 Не згинайте із силою систему PSP® і оберігайте її від сильних 
фізичних ударів під час гри, оскільки це може пошкодити 
систему.

 Обережно поводьтеся з аналоговою ручкою.
 Не кладіть на систему чи аксесуари важкі предмети.
 Не торкайтеся роз’ємів системи й аксесуарів і не вставляйте 
в них сторонні предмети.

 Залежно від умов використання температура системи або 
адаптера змінного струму може сягнути 40 °C або більше. 
За таких умов уникайте тривалого контакту з системою або 
мережним адаптером. Тривалий контакт за таких умов може 
спричинити низькотемпературні опіки*.
* Низькотемпературні опіки – це опіки, які трапляються 
внаслідок контакту шкіри з об’єктами, що мають відносно 
низьку температуру (40 °C або більше), упродовж 
тривалого періоду часу.

Використання адаптера змінного струму
 Для забезпечення власної безпеки використовуйте лише 
наданий у комплекті адаптер змінного струму. Інші типи 
адаптерів можуть спричинити пожежу, ураження 
електричним струмом і несправність системи.

 Не торкайтеся вилки адаптера змінного струму вологими 
руками.

 Не торкайтеся адаптера змінного струму або системи під час 
грози, якщо вони підключені до електричної розетки.

 Запобігайте накопиченню пилу чи сторонніх речовинам 
навколо системних роз’ємів або роз’ємів для підключення 
аксесуарів. Якщо на роз’ємах системи або на адаптері 
змінного струму є пил чи сторонні речовини, видаліть їх 
сухою тканиною перед підключенням. Пил або сторонні 
речовини на роз’ємах можуть призвести до пожежі або 
ураження електричним струмом.

 Витягніть адаптер змінного струму з електричної розетки та 
від’єднайте всі інші кабелі від системи перед чищенням або 
якщо ви не плануєте використовувати систему протягом 
тривалого часу.

 Не наступайте на адаптер змінного струму та не стискайте 
його, особливо поблизу штепсельних вилок, електричних 
розеток і в тому місці, де він виходить із системи.

 Під час відключення адаптера змінного струму утримуйте 
його за штепсельну вилку та витягуйте прямо з електричної 
розетки. Не тягніть за шнур і не витягуйте під кутом.

 Не використовуйте систему для гри або перегляду відео, якщо 
вона накрита будь-якою тканиною. Щоб призупинити або 
тимчасово зберегти стан системи під час гри чи відтворення 
відео, переведіть систему в режим сну, перш ніж ховати її в 
коробку або накривати. Також не використовуйте адаптер 
змінного струму, коли система накрита тканиною, щоб 
уникнути перегрівання.

 Не підключайте адаптер змінного струму до трансформатора 
або інвертора напруги. Підключення шнура живлення до 
трансформатора під час закордонних подорожей або до 
інвертора напруги для використання в автомобілі може 
спричинити його сильне нагрівання та призвести до опіків чи 
несправностей.



8 Запобіжні заходи

Рідкокристалічний дисплей
 PK-дисплей зроблений зі скла й може тріснути в разі 
застосування до нього надмірної сили.

 У певних місцях PK-дисплея можуть з’явитися чорні (темні) 
пікселі або пікселі, що постійно світяться. Поява таких точок 
є нормальною особливістю PK-дисплеїв і не є ознакою 
несправності системи. PK-дисплеї виробляються за 
високоточною технологією. Проте на кожному дисплеї існує 
дуже невелика кількість темних пікселів або пікселів, які 
постійно світяться. Також після вимкнення системи протягом 
кількох секунд на дисплеї може залишатися спотворене 
зображення.

 Перебування під прямим сонячним промінням може 
спричинити ушкодження PK-дисплея системи. Будьте 
обережні під час використання системи на вулиці або біля 
вікна.

 Використовуючи систему в холодному середовищі, можна 
помітити тіні на зображенні або екран може здаватися 
темнішим, ніж звичайно. Це не є ознакою несправності, і 
після підвищення температури екран повернеться до 
нормального стану.

 Не залишайте фіксовані зображення на екрані протягом 
довгого періоду часу. Це може спричинити постійне 
відображення на екрані залишкового зображення.

Про датчик
Не торкайтеся датчика, розташованого всередині кришки диска. 
Це може призвести до пошкодження системи.

Ніколи не розбирайте систему й аксесуари
Використовуйте систему PSP® та аксесуари до неї відповідно 
до інструкцій, наведених у цьому посібнику. Аналіз системи та 
змінення її конструкції, а також аналіз і використання 
конфігурацій схем заборонені. Розбирання системи призведе 
до скасування гарантії та може спричинити ушкодження. 
Зокрема, РК-дисплей містить небезпечні деталі, що 
перебувають під високою напругою, а лазерний промінь для 
читання дисків Universal Media Disc може призвести до проблем 
із зором у разі прямого контакту з очима.

Датчик
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Запобіжні заходи

Конденсація вологи
Якщо система PSP® або диск Universal Media Disc з холодного 
середовища відразу потраплять до теплого, на об’єктиві всередині 
системи або на диску Universal Media Disc може утворитися 
конденсат. Це може зашкодити належному функціонуванню 
системи. У такому випадку вийміть диск Universal Media Disc, 
вимкніть систему та від’єднайте її від розетки. Завантажте диск 
Universal Media Disc в систему лише після випаровування вологи 
(для цього може знадобитися кілька годин). Якщо система все 
одно не функціонує належним чином, зверніться до служби 
технічної підтримки PSP®, адресу якої можна знайти в 
документації до програмного забезпечення формату PSP®.

Робота з дисками Universal Media Disc
 Не торкайтеся пальцями отвору на задній стороні диска 

(поверхня запису).
 Слідкуйте, щоб пил, пісок, сторонні предмети або бруд не 
потрапляли на диск.

 У разі забруднення диска Universal Media Disc обережно протріть 
його зовнішню поверхню та поверхню запису мікрофіброю. Не 
використовуйте розчинники або інші хімічні речовини.

 Не використовуйте диск Universal Media Disc, якщо він 
деформований, тріснутий або був відремонтований. Такий 
диск Universal Media Disc може зламатися всередині системи 
PSP® та призвести до травмування або несправності.

Догляд за зовнішніми поверхнями
Для запобігання руйнуванню та вицвітанню системи PSP® 
дотримуйтеся наведених нижче вказівок.
 Не використовуйте для чищення зовнішньої поверхні 
розчинники або інші хімічні засоби.

 Уникайте прямого контакту системи з гумовими або 
вініловими виробами протягом довгого періоду часу.

 Не використовуйте для чищення системи тканину, оброблену 
хімічними засобами.

Підготовка до використання аналогового джойстика
 Не намагайтеся вийняти аналоговий джойстик з передньої 
панелі системи, оскільки це пошкодить систему та може 
призвести до травми.

 Для отримання найкращих результатів виберіть команди 
  (Settings)  (Параметри) (System Settings) 

(Параметри системи), відтак на екрані [System Information] 
(Інформація про систему) обертайте аналоговий джойстик по 
колу. Це відрегулює діапазон рухів джойстика.

Чищення
З міркувань безпеки перед чищенням системи витягніть 
адаптер змінного струму з електричної розетки та від’єднайте 
все інші кабелі.

Очищення зовнішньої поверхні та PK-дисплея
Очищення слід виконувати обережно, використовуючи м’яку 
тканину.

Очищення роз’ємів
Забруднення роз’ємів на системі PSP® або кабелів USB може 
призвести до неналежного надсилання чи отримання сигналів. 
Крім того, у разі забруднення роз’ємів навушників можлива 
поява шуму або переривань звуку. Слід протирати роз’єми 
сухою м’якою тканиною, щоб підтримувати їх у чистоті.

Чохли та кришки
Розміщуючи систему PSP® у придбаному чохлі, вимкніть 
живлення або переведіть систему в режим сну. Не 
використовуйте систему, поки вона перебуває в чохлі. 
Якщо система залишається увімкненою або експлуатується 
у чохлі або футлярі, це може спричинити перегрівання або 
пошкодження системи.
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Назви та функції елементів
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Назви та функції елементів

 1 Клавіші напрямку

 2 Динамік

 3 Кнопка L

 4 Гніздо Memory Stick PRO Duo™

 5 Індикатор доступу до Memory 
Stick PRO Duo™

Світиться під час читання даних із 
картки Memory Stick Duo™ або 
записування на неї

Зауваження
Якщо індикатор доступу до 
Memory Stick Duo™ 
світиться, не виймайте картку 
Memory Stick Duo™, не 
вимикайте систему та не 
переводьте її в режим сну. Це 
може призвести до втрати або 
пошкодження даних.

 6 Індикатор POWER (живлення)
 Постійно світиться зеленим

Живлення увімкнено

 Постійно світиться помаранчевим
Заряджання

 Блимає зеленим
Рівень заряду низький

 Не світиться
Живлення вимкнено/режим сну

 7 Роз’єм USB

8 РК-екран

9 Клавіша R

10  Клавіша , клавіша ,
 клавіша , клавіша 

11   Аналоговий джойстик
Для використання в іграх, які 
підтримують аналогові джойстики.

12  Клавіша PS

13  Кнопка гучності

14  Клавіша SELECT (вибір)

15 Клавіша START (старт)

16 Вушко для ременя
Вставте ремінь (продається окремо), 
як показано нижче.

 17 Перемикач POWER/HOLD 
(живлення/блокування)
Посуньте вправо
Увімкнення й вимкнення системи 
(  стор. 15). 

Посуньте вліво
Блокування системних клавіш.

 18 Роз’єм головної гарнітури
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Заряджання акумулятора

Перед першим використанням системи PSP® після 
придбання або якщо рівень заряду акумулятора 
низький, зарядіть акумулятор, виконавши 
нижченаведені дії.

 Увага!
 Негайно припиніть використання, витягніть адаптер 
змінного струму з електричної розетки та від’єднайте всі 
кабелі, якщо пристрій функціонує неналежним чином, 
подає незвичні звуки або запахи, дуже сильно 
нагрівається або деформується.

 Не підключайте адаптер змінного струму для системи 
PSP® до електричної розетки, доки не виконаєте всі інші 
підключення.

 Мережна розетка має знаходитися поруч з обладнанням 
у легкодоступному місці.

Способи заряджання акумулятора

Заряджання за допомогою адаптера змінного струму
Акумулятор системи можна зарядити за допомогою 
адаптера змінного струму.

1

2

Індикатор POWER засвітиться помарачевим, що 
свідчить про початок заряджання. Коли акумулятор 
повністю зарядиться, індикатор вимкнеться.

Індикатор POWER 
(живлення)

До електричної 
розетки
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Заряджання акумулятора

Заряджання за допомогою пристрою USB
Після ввімкнення системи PSP® та підключення її до 
пристрою (наприклад, до комп’ютера), обладнаного 
роз’ємом USB, почне заряджатися акумулятор 
системи. Під час заряджання акумулятора індикатор 
POWER засвітиться помарачевим, і на екрані 
відображатиметься напис [USB Mode] (Режим USB).

Поради

 Під час гри або виконання інших операцій систему PSP® не 
можна заряджати за допомогою пристрою USB. У таких 
ситуаціях для заряджання акумулятора використовуйте 
адаптер змінного струму.

 Щоб переключитися в режим USB вручну, виберіть  
(Settings) (Параметри)   (USB Connection) 
(USB-підключення).

  Процес заряджання триває довше, якщо систему ввімкнено під 
час заряджання або якщо заряджання здійснюється за 
допомогою пристрою USB.

  У разі використання USB-пристрою або USB-концентратора 
з низьким рівнем живлення зарядити акумулятор може бути 
неможливо. Спробуйте підключити систему до іншого 
USB-пристрою або іншого роз’эму USB на пристрої.

Інформація про заряд акумулятора

Перевірка рівня заряду акумулятора
Щоб дізнатися рівень заряду акумулятора, перевірте 
значок, розташований у правому верхньому куті екрана.

Коли в акумуляторі залишається мало заряду, 
відображається значок та індикатор живлення блимає 
зеленим світлом. У такому випадку слід зарядити 
акумулятор . 

Порада 

Залежно від умов використання та факторів навколишнього 
середовища, рівень заряду, що відображається, може не 
відповідати фактичному рівню.
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Оцінка часу заряджання акумулятора*
Заряджання за допомогою 
адаптера змінного струму Приблизно 2 години 20 хвилин

Заряджання за допомогою 
пристрою USB Приблизно 4 години

* У разі заряджання акумулятора, y якому заряд повністю 
вичерпався.

Порада

Рекомендовано заряджати акумулятор при температурі від 10 до 
30 °C. В інших середовищах заряджання може не бути настільки 
ефективним, і акумулятор може не заряджатися до 
оптимального рівня.

Оцінка часу використання заряду акумулятора
Гра Приблизно 3–5 годин*1

Відтворення відео Приблизно 3–4 години*2

*1 За результатами тестів, проведених, коли система 
використовується в режимі одного гравця за підключених 
навушників. 

*2 За результатами тестів із використанням різних варіантів 
системних гучномовців у порівнянні з навушниками, рівнів 
гучності та яскравості екрана. 

Порада

Тривалість роботи акумулятора залежить від типу вмісту, який 
відтворюється, умов використання на навколишніх факторів. 
З часом і внаслідок багаторазового використання тривалість 
роботи акумулятора зменшується. 

Термін експлуатації акумулятора
Вбудований акумулятор має обмежений ресурс. 
З часом і внаслідок багаторазового використання 
тривалість заряду акумулятора зменшується. Коли 
тривалість заряду стає помітно короткою, зверніться 
до відповідної служби з обслуговування користувачів 
PSP®. Подробиці шукайте в розділі контактної 
інформації на веб-сторінці 
http://eu.playstation.com/help-support/.

Порада

Ресурс акумулятора залежить від умов зберігання, використання 
та довготривалих чинників зовнішнього середовища, таких 
як температура.
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Увімкнення й вимкнення системи

Увімкнення й вимкнення системи

Увімкнення системи

1  Посуньте вправо перемикач POWER/HOLD 
(живлення/блокування).

 

Індикатор POWER засвітиться зеленим.

Вимкнення системи

1  Посуньте вправо й утримуйте довше трьох 
секунд перемикач POWER/HOLD 
(живлення/блокування).
Індикатор POWER погасне.

Переведення системи до режиму сну
Роботу системи можна призупинити під час 
відтворення ігор або іншого вмісту. Відтворення буде 
поновлено з того моменту, коли систему було 
переведено до режиму сну.

1  Посуньте вправо перемикач POWER/HOLD 
(живлення/блокування).
Індикатор POWER погасне, і система перейде до 
режиму сну.

Вихід із режиму сну
Посуньте вправо перемикач POWER/HOLD 
(живлення/блокування).

Порада

Деякі програми можуть заважати переходу системи до режиму сну.

Індикатор POWER (живлення)

Перемикач POWER/HOLD 
(живлення/блокування)
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Використання меню XMB™ (XrossMediaBar)

Система PSP® включає інтерфейс користувача, який називається XMB™ (XrossMediaBar).

1  Виберіть категорію за 
допомогою клавіші 
“вліво” або “вправо”.

2  Виберіть елемент за 
допомогою клавіші 
“вгору” або “вниз”.

3  Натисніть клавішу , 
щоб підтвердити 
вибраний елемент.

Порада

Щоб скасувати операцію, натисніть 
клавішу .

Значки, які відображаються на екрані, залежать 
від версії системного програмного забезпечення.

Category

Item

Клавіші напрямку Клавіша Клавіша Клавіша 
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Використання меню XMBTM (XrossMediaBar)

Використання меню параметрів
Щоб відобразити меню параметрів, виберіть значок, а 
потім натисніть клавішу .

Використання панелі керування
Щоб вивести на екран панель керування під час 
відтворення вмісту, натисніть клавішу . 

Категорії

Game (Гра)
Відтворення ігор

Video (Відео)
Перегляд відео

Music (Музика)
Прослуховування музики

Photo (Фото)
Перегляд фотографій

Settings (Параметри)
Налаштування системних параметрів PSP®

Значки Меню параметрів

Панель керування
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Відтворення ігор на дисках Universal Media Disc

1  Вставте палець у виступ у верхній частині 
системи, щоб відкрити кришку диска.

2  Вставте диск Universal Media Disc і закрийте 
кришку диска.
Переконайтеся, що кришку диска закрито щільно.

3  Виберіть значок і натисніть кнопку .
Почнеться відтворення.

Поради

 Щоб вийняти диск Universal Media Disc, зупиніть відтворення 
й відкрийте кришку диска.

 Щоб зберегти дані гри, слід спочатку вставити у гніздо для 
картки пам’яті носій Memory Stick Duo™.

Вихід з ігри
Натисніть кнопку PS, щоб вийти з гри.

1

2

Не торкайтеся поверхні запису.

Клавіша PS
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Відтворення вмісту Memory Stick Duo™

Відтворення вмісту Memory Stick Duo™

 Попередження
Зберігайте носії Memory Stick Duo™ подалі від малих дітей, 
оскільки їх можна випадково проковтнути.

1  Натисніть на носій Memory Stick Duo™, щоб 
він повністю вставився.

Примітка.
Якщо індикатор доступу до Memory Stick PRO Duo™ 
(  стор. 11) світиться, не виймайте картку Memory Stick 
Duo™, не вимикайте систему та не переводьте її у режим 
сну. Це може призвести до втрати або пошкодження даних.

2  Виберіть значок і натисніть кнопку .

Відобразиться список вмісту, який можна 
відтворити.

Порада

Щоб вийняти носій Memory Stick 
Duo™, один раз натисніть на 
нього в напрямку, позначеному 
стрілкою. 

Вигляд спереду
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Використання екранної клавіатури

Функціональні клавіші

Алфавітно-символьні клавіші

Опції 
введення тексту

Відображення 
режиму введення

Курсор
Поле введення 
тексту (символи 
відображаються 
одночасно з 
введенням)

Список клавіш
Відображення тих чи інших клавіш залежить від 
використовуваного режиму введення й інших умов.

Клавіші Пояснення

Вставлення пробілу.

Підтвердження набраних, але не 
введених символів, а також закриття 
клавіатури.

Скасування набраних, але не 
введених символів, а також закриття 
клавіатури.

Переміщення курсору.

Видалення символу зліва від курсору.

Відображення діаграми із системними 
клавішами й інформацією про їх 
використання.

Переключення між верхнім і нижнім 
регістром символів.

Введення розриву рядка.
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Використання екранної клавіатури

Переключення режиму введення
Кількість доступних режимів введення залежить від 
вибраної мови. Кожного разу під час натискання 
клавіші SELECT режим введення змінюється на інший 
варіант із нижченаведеної таблиці. 

Відображення 
режиму введення

Режим введення Приклади символів, 
які можна ввести

Літери та цифри a b c d e

Літери (разом із 
надрядковими 
знаками) та цифри

é í ó ç ñ

Тільки цифри 1 2 3 4 5

Швидкій вибір 
доменних зон .com .ne .html .gif

Порада

Мова екранної клавіатури прив’язана до системної мови. 
Системну мову можна вказати за допомогою команд  
(Settings) (Параметри)    (System Settings) (Параметри 
системи)  [System Language] (Системна мова). Наприклад, 
якщо значення системної мови [Français] (Французька), можна 
вводити текст французькою мовою.

Введення символів
У цьому розділі описано, як вводити текст на прикладі 
слова “FUN”.

1  Виберіть [DEF3], після чого натисніть 
клавішу  кілька разів, щоб відобразити 
літеру “F”. 
Із кожним натисканням клавіші  символ, який буде 
введено в текстовому полі, змінюється.

2  Виберіть [TUV8] і натисніть клавішу  
кілька разів, щоб відобразити літеру “U”. 

3  Виберіть [MNO6] і натисніть клавішу  
кілька разів, щоб відобразити літеру “N”. 

4  Виберіть [Enter] (Введення) і натисніть 
клавішу . 
Символи, які ви ввели, будуть підтверджені. 
(Можна також натиснути клавішу R на системі 
PSP®, щоб підтвердити символ.) Виберіть [Enter] 
(Введення) знову, а потім натисніть клавішу , щоб 
закрити клавіатуру.

Порада

Якщо під час введення символів натискати клавішу a/A, можна 
переключатися між верхнім і нижнім регістром символів.
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Встановлення рівня батьківського контролю

Система PS3® має функцію батьківського контролю. 
За допомогою цієї функції можна встановити пароль 
і обмежити відтворення вмісту, згідно рівня 
батьківського контролю (ігри, відео та іншій вміст). 
Встановивши рівень батьківського контролю, можна 
заборонити відтворення вмісту, не призначеного 
для дітей. 

Для відтворення обмеженого вмісту та змінення рівня 
батьківського контролю потрібно ввести пароль 
з 4 цифр. Стандартний пароль — “0000”. Його можна 
змінити.

Змінення пароля

1  Виберіть  (Settings) (Параметри) 
  (Security Settings) (Параметри 

системи)  [Change Password] (Змінити 
пароль) і натисніть кнопку . 
Виконуйте інструкції на екрані, щоб встановити 
пароль.

Встановлення рівня батьківського контролю

1  Виберіть  (Settings) (Параметри) 
  (Security Settings) (Параметри 

системи)  [Parental Control Level] 
(Рівень батьківського контролю) і 
натисніть кнопку . 
З’явиться вікно для введення паролю.

2  За допомогою клавіш напрямків введіть 
пароль з 4 цифр і натисніть кнопку .

3  Виберіть рівень батьківського контролю 
для системи PSP® (  стор. 23) і натисніть 
кнопку . 
Рівень батьківського контролю встановлено.
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Встановлення рівня батьківського контролю

Рівні батьківського контролю
Відтворення вмісту обмежується поєднанням рівнів 
батьківського контролю системи PS3® і батьківського 
контролю вмісту.
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Наприклад, щоб обмежити відтворення вмісту, якому 
призначено рівень батьківського контролю “5”, 
установіть рівень батьківського контролю системи 
PSP® на [4].

Рівні батьківського контролю на системі PSP®

Можна вимкнути або вибрати один з 11 рівнів 
батьківського контролю. За умовчанням встановлено 
рівень [9].

Вимкнено Батьківський контроль вимкнено.

11-1
Встановіть рівень батьківського контролю на 
системі. Слід мати на увазі, що чим менше число, 
тим жорсткіший контроль.

Поради

 Поточний рівень батьківського контролю можна дізнатися в 
меню параметрів у пункті [Information] (Відомості).

 Вміст, обмежений функцією батьківського контролю, 
відображається як  (Restricted Content) (Обмежений вміст). 

Найвищий

Вміст не можна 
переглядати

Вміст можна 
переглядати

Обмеження

О
бмеж

ення
Н

а
й
в

и
щ

и
й

Рівні батьківського контролю на системі PSP®

Рівні батьківського контролю
 вмісту
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Оновлення програмного забезпечення системи

Оновлення програмного забезпечення може включати 
виправлення безпеки, нові або вдосконалені параметри та 
функції, а також інші компоненти, які змінять поточну 
операційну систему. Рекомендовано завжди підтримувати 
систему в оновленому стані, використовуючи останню 
версію програмного забезпечення.

Поради

 Останні відомості стосовно оновлень можна дізнатися на 
сайті: http://eu.playstation.com/psp

 Може не вдатися відтворити вміст, доки не буде виконано 
оновлення програмного забезпечення системи PSP® — це 
залежить від назви програмного забезпечення.

 Після оновлення програмного забезпечення системи 
повернутися до попередньої версії неможливо.

 Перед тим як розпочати оновлення, переконайтеся, що 
акумулятор заряджено. Запустити оновлення може бути 
неможливо, якщо рівень заряду акумулятора надто низький.

Перевірка версії програмного забезпечення 
системи

Версію програмного забезпечення системи можна 
перевірити  (Settings) (Параметри)   (System 
Settings) (Параметри системи)  [System Information] 
(Системні відомості). Поточна версія 
відображатиметься у полі «System Software» 
(Програмне забезпечення системи).

 Отримайте дані оновлення.
  Використайте оновлення, щоб 

перезаписати існуюче програмне 
забезпечення системи.

  Програмне 
забезпечення системи 
оновлено.

Зауваження
Під час оновлення:
• не виймайте диск Universal Media Disc;
• не вимикайте систему;
• не від’єднуйте адаптер змінного струму.
Якщо оновлення буде перервано до його завершення, 
програмне забезпечення системи може бути пошкоджено 
і система потребуватиме обслуговування або заміни.
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Оновлення програмного забезпечення системи

Способи оновлення
Оновлення можна виконати одним із наведених нижче 
способів.

Оновлення за допомогою диска Universal Media Disc
Можна виконати оновлення за допомогою диска 
Universal Media Disc, який містить дані оновлення.

1  Підключіть адаптер змінного струму до 
системи PSP®. 

2  Вставте диск Universal Media Disc, який 
містить дані оновлення.
Значок даних оновлення та номер версії відобразяться 
під пунктом  (Гра) у головному меню.

3  Виберіть  (Оновлення PSP®) і натисніть 
кнопку .
Розпочнеться оновлення. Щоб завершити оновлення, 
виконуйте інструкції на екрані. 

Оновлення за допомогою ПК
Дані оновлення можна завантажити з Інтернету за
допомогою ПК. Докладні інструкції можна знайти за 
адресою eu.playstation.com/psp
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Завантаження ігор

За допомогою програми Media Go можна завантажувати 
(купувати) ігри в магазині PlayStation®Store. Для 
використання магазину PlayStation®Store необхідне 
підключення комп’ютера до Інтернету.

Завантаження Media Go
mediago.sony.com/

Що таке Media Go?
Media Go – це комп’ютерна програма, за допомогою якої 
можна виконувати такі дії:
•  завантажувати (купувати) ігри в магазині 

PlayStation®Store;
• імпортувати записи з аудіо компакт-диска;
• упорядковувати музику, фотографії та відеофайли;
•  передавати вміст (програма Media Go  система 

PSP®);
•  створювати резервні копії даних ігор й збережених даних.

Доступ до магазину PlayStation®Store
Клацніть [Store] у навігаційній панелі бібліотеки, 
розташованій ліворуч у вікні програми Media Go 
на комп’ютері.
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Завантаження ігор

Кроки для завантаження ігор
Щоб завантажити гру з магазину PlayStation®Store, 
потрібно виконати нижченаведені кроки. 

Створення облікового запису PlayStation®Network 
(реєстрація)

Вхід

Поповнення інтернет-гаманця

Завантаження гри

Докладніші відомості див. у посібнику користувача 
в Інтернеті.

Посібник користувача PlayStation®Store
manuals.playstation.net/document/storeindex.html

Поради

 Перш ніж завантажувати ігри, слід вставити носій Memory 
Stick Duo™ у гніздо для карток Memory Stick PRO Duo™ 
системи PSP®, а потім підключити її до комп’ютера за 
допомогою кабелю USB. 

 Можна також завантажувати (купувати) ігри з магазину 
PlayStation®Store через систему PS3®.
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Усунення неполадок

Перегляньте цей розділ у разі виникнення проблем під 
час експлуатації системи PSP®. Якщо не вдається 
усунути проблему, відвідайте наш веб-сайт служби 
підтримки за адресою http://eu.playstation.com/support.

Проблеми з живленням, акумуляторами та 
заряджанням

Система PSP® не вмикається.
   Можливо, закінчився заряд акумулятора. 

Зарядіть його.

Акумулятор не заряджається або не повністю 
перезаряджається.
   У разі використання адаптера змінного струму 

переконайтеся, що: 
  –  Aдаптер змінного струму повністю вставлено 

в електричну розетку.
  –  Використовується правильний адаптер змінного 

струму для цього виробу.

   У разі заряджання батареї за допомогою 
підключеного до системи пристрою USB 
переконайтеся в тому, що:

  –  Кабель USB повністю вставлено в систему та 
пристрій USB.

  –  Пристрій USB увімкнено.

  –  Систему встановлено в режим USB. Якщо на екрані не 
відображається [USB Mode] (Режим USB), виберіть 

 (Settings) (Параметри)   (USB 
Connection) (Підключення USB). 

  –  Деякі пристрої USB не можуть використовуватися для 
заряджання батареї. Детальніше читайте у розділі 
“Способи заряджання акумулятора (  стор. 12).

  –  Під час гри або виконання інших операцій акумулятор 
не може заряджатися за допомогою пристрою USB.

   Акумулятор може заряджатися неефективно або 
занадто довго — це залежить від умов 
використання або факторів навколишнього 
середовища в процесі заряджання. Докладні 
відомості див. у розділі “Інформація про заряд 
акумулятора”(  стор. 13). 

   Перевірте, чи не забруднено роз’єми адаптера 
змінного струму та USB. Якщо забруднено, 
протріть їх сухою мікрофіброю.

Заряду акумулятора вистачає ненадовго.
   Заряд може швидко закінчуватися залежно від 

методу зберігання, умов використання та факторів 
навколишнього середовища. Докладні відомості 
див. у розділі “Інформація про заряд акумулятора” 
(  стор. 13).
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Систему PSP® деформовано.
   Батарея всередині системи PSP® може 

дкформуватися внаслідок надто тривалого 
використання. Зверніться до відповідної служби 
підтримки користувачів PSP®. Контактні дані 
знаходяться у відповідному розділі на сторінці 
http://eu.playstation.com/help-support/.

Екран

Екран раптово стає темним.
   Якщо встановлено параметр [Backlight Auto-Off] 

(Автоматичне вимкнення підсвітки) в меню  
(Power Save Settings) (Параметри 
енергозбереження), підсвітка PK-дисплея 
автоматично вимикається через визначений час 
неактивності системи.

   Якщо встановлено параметр [Auto Sleep] 
(Автозасинання) в меню  (Power Save Settings) 
(Параметри енергозбереження), система 
автоматично переходить до режиму сну через 
визначений час неактивності системи.

Чорні пікселі або пікселі, що постійно світяться, не 
зникають з екрана.
   PK-дисплеї виготовляються за високоточною 

технологією, але в деяких випадках на екрані 
можуть з’являтися чорні (темні) пікселі або 
пікселі, що постійно світяться. Це не є ознакою 
несправності системи. Докладні відомості див. у 
розділі “Запобіжні заходи” (  стор. 6). 

Колір екрана виглядає неправильним.
   Можливо, встановлено параметр, який змінює 

колір тла на початку кожного місяця. Цей 
параметр можна налаштувати в розділі  (Theme 
Settings) (Параметри теми).

Звук

Звук відсутній.
   Перевірте, чи не знижено гучність до нуля. 

Спробуйте збільшити гучність за допомогою 
кнопки збільшення гучності “+” на передній 
панелі системи.

   Коли підключено навушники, звук не виводиться 
через динаміки системи PSP®. 

Гучність не збільшується.
   Якщо у меню  (Sound Settings) (Параметри 

звуку) для параметра  [AVLS] встановлено 
значення [On] (Увімк.), максимальний рівень 
гучності обмежено.

З навушників не лунає звук або лунає шум.
   Переконайтеся, що штекер навушників повністю 

вставлений у гніздо.
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Диск Universal Media Disc

Система не розпізнає диск Universal Media Disc.
   Посуньте перемикач POWER/HOLD (живлення/

блокування) вправо й утримуйте його не менше 
трьох секунд, доки індикатор POWER не згасне. 
Живлення буде повністю вимкнено. Після цього 
знову ввімкніть систему.

Memory Stick Duo™

Неможливо вставити носій Memory Stick Duo™.
   Під час вставлення носія Memory Stick Duo™ 

правильно спрямовуйте його.
   Переконайтеся, що вставляється носій, сумісний із 

системою PSP®. Докладніше див. у розділі 
«Сумісні носії» (  стор. 39).

Система не розпізнає носій Memory Stick Duo™.
   Якщо носій Memory Stick Duo™ відформатовано 

за допомогою комп’ютера, такий носій може не 
розпізнаватися системою PSP®. У такому разі 
скопіюйте дані, які потрібно зберегти, на 
комп’ютер, а потім перейдіть до меню  
(Параметри системи) «Форматувати Memory 
Stick™» і повторіть форматування.

   Переконайтеся, що Memory Stick Duo™ вставлено 
належним чином. Спробуйте вийняти носій 
Memory Stick Duo™ та повторно вставити його.

Системі не вдається зберегти або завантажити дані.
   Можливо, пошкоджено Memory Stick Duo™. 

Спробуйте використати інший носій Memory Stick 
Duo™, якщо він є в наявності. 

Відео

Відеозаписи не відтворюються.
   Деякі типи даних відтворити неможливо.

Система не розпізнає відеофайл.
   Типи відеоданих, несумісні з системою PSP®, не 

розпізнаються.
   У разі змінення імені файлу або папки або їх 

переміщення до іншого розташування за 
допомогою ПК система може не розпізнавати цей 
файл або папку. 

Музика

Музика не відтворюється.
   Для деяких музичних даних, завантажених з 

Інтернету, методи відтворення може бути 
обмежено. У такому разі на системі PSP® 
відтворити ці дані не вдасться.
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Система не розпізнає музичний файл.
   Перевірте, чи збережено музичні дані в належній 

папці. Докладні відомості див. у посібнику 
користувача в Інтернеті (  стор. 3).

   Типи музичних даних, несумісні з системою, не 
розпізнаються.

Фото

Зображення не відображаються.
   Залежно від розміру даних зображень перегляд 

деяких із них на системі неможливий
   Якщо зображення редагувалися на ПК, їх перегляд 

може бути неможливий.

Система не розпізнає файл зображення.
   Перевірте, чи збережено дані в належній папці. 

Докладні відомості див. у посібнику користувача в 
Інтернеті (  стор. 3).

   У разі змінення імені файлу або папки система 
може не розпізнавати цей файл або папку.

   Зображення, несумісні з системою PSP®, не 
розпізнаються.

Інші проблеми

Система або адаптер змінного струму нагріваються.
   У ході експлуатації система або адаптер змінного 

струму можуть нагрітися. Це не є ознакою 
несправності.

Система вмикається, але не працює.
   Перевірте, чи не перебуває система в режимі 

блокування. Якщо перебуває, пересуньте 
перемикач POWER/HOLD (живлення/блокування) 
вгору, щоб скасувати режим блокування.

Система не функціонує належним чином.
   Пересуньте перемикач POWER/HOLD (живлення/

блокування) вгору та затримайте його принаймні 
на 3 секунди, доки не вимкнеться індикатор 
живлення. Систему буде повністю вимкнуто. 
Відтак увімкніть систему знову.

   Якщо систему PSP® було переміщено відразу із 
холодного місця в тепле, всередині може 
утворюватися конденсат. Якщо це трапилося, 
система може не функціонувати належним чином. 
Вимкніть систему, від’єднайте шнур живлення та 
не використовуйте її кілька годин. Якщо і після 
цього система не функціонуватиме належним 
чином, зверніться до відповідного сервісного 
центру PSP®. Контактні дані знаходяться у 
відповідному розділі на веб-сторінці 
http://eu.playstation.com/help-support/.
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Скидаються дата й час.
   Якщо після розряджання батареї система не 

використовується, параметри дати й часу в системі 
може бути скинуто. Налаштуйте значення цих 
параметрів згідно з інструкціями на екрані.

Система PSP® не розпізнається комп’ютером під час 
підключення через USB-кабель.
   Переконайтеся, що вашу систему PSP® переведено 

в режим USB. Якщо ні, виберіть   (USB 
Connection) (Підключення USB) у меню  
(Settings) (Параметри).

   Перевірте, чи встановлено на комп’ютері 
операційну систему, що підтримує стандарт 
пристроїв USB Mass Storage.

   У разі використання USB-концентраторів або 
інших пристроїв, залежно від операційного 
середовища ПК, система може не розпізнаватися 
ПК. Спробуйте підключити систему безпосередньо 
до ПК через USB-кабель.

   Якщо увімкнено параметр [USB Charge] (Заряд 
через USB) у меню  (System Settings) 
(Параметри системи), пристрій може не 
розпізнаватися.

Підключений пристрій USB не розпізнається 
системою PSP®.
   Перевірте, чи не забруднено універсальний роз’єм 

знизу системи. Спробуйте протерти його м’якою 
сухою тканиною.

Забули пароль.
   Якщо відновити параметри за умовчанням у меню 

 (System Settings) (Параметри системи)  
[Restore Default Settings] (Відновити параметри за 
умовчанням), системний пароль буде скинуто на 
“0000”. Докладні відомості див. у посібнику 
користувача в Інтернеті (  стор. 3).

   Зауважте, що якщо відновити параметри за 
умовчанням, буде скинуто також і інші 
налаштовані вами параметри, а не тільки 
системний пароль. Після очищення значення цих 
параметрів у системі відновити неможливо.

Аналоговий джойстик не функціонує належним чином.
   В епізоді, де з’являються ознаки неполадки, 

порухайте аналоговий джойстик по колу. Це 
допоможе визначати оптимальний робочий 
діапазон.
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Гарантія

Гарантія

Гарантія
Дякуємо за придбання цього виробу. Сподіваємося, ви 
будете задоволені ним. Термін «виріб» стосується 
системи PlayStation® і будь-яких офіційних зовнішніх 
пристроїв PlayStation®, які постачаються в комплекті 
із системою PlayStation®. 

Примітка. Програмне забезпечення або попередньо 
встановлено у виробі, або надається безкоштовно 
пізніше через оновлення згідно з ліцензією та для 
використання лише з цим виробом. З умовами ліцензії 
на програмне забезпечення системи можна 
ознайомитися на сторінці 
http://www.scei.co.jp/psp-eula.

Ця Гарантія надається вам як першому користувачеві 
виробу компанією Sony Computer Entertainment 
Europe Limited («SCEE»), розташованою за адресою: 
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United 
Kingdom. Вона призначена лише для вас, і нею не 
можуть користуватися інші особи. Ця Гарантія є 
доповненням до прав споживача (установлених 
законом) і жодним чином не впливає на них.

Наша Гарантія: SCEE гарантує, що цей виріб не має 
дефектів матеріалів і виготовлення, які можуть 
призвести до несправності виробу в нормальних 

умовах експлуатації, визначених нижче, і протягом 1 
(одного) року з моменту купівлі («гарантійний період») 
зобов’язується відремонтувати або (на розсуд SCEE) 
замінити будь-який компонент цього виробу 
безкоштовно, якщо ця несправність виникла із причини 
дефекту матеріалів або виготовлення. Заміна 
здійснюється на новий або відновлений компонент чи 
систему на розсуд компанії SCEE. Гарантія на 
замінений компонент діє впродовж 3 (трьох) місяців 
або впродовж часу, який залишився до завершення 
основного гарантійного періоду — це залежить від 
того, який період довший. Дія цієї Гарантії не 
поширюється на дані користувача, жодне програмне 
забезпечення або ігри PlayStation®, які входять або не 
входять до комплекту виробу, жодні зовнішні пристрої 
PlayStation®, не виготовлені компанією SCEE чи для 
неї, а також на жодні аксесуари PlayStation®.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Якщо виникла потреба скористатися цією 

Гарантією, зателефонуйте або напишіть 
електронною поштою до місцевої служби 
підтримки користувачів і отримайте вказівки 
щодо повернення виробу.
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 b.  Якщо виріб здається на гарантійне 
обслуговування з жорстким диском, ремонт або 
заміна виробу виконуватимуться з 
форматуванням цього жорсткого диска. 

 c.  Якщо виріб здається на гарантійне 
обслуговування без жорсткого диска, 
ми зробимо все можливе, щоб відремонтований 
або замінений пристрій мав таку саму 
внутрішню ідентифікацію, що й повернений 
виріб. Якщо з будь-якої причини буде 
неможливо переписати вихідний 
ідентифікаційний номер виробу, а гарантійне 
обслуговування необхідне, то перед 
використанням жорсткого диска з 
відремонтованим або заміненим виробом 
потрібно буде виконати його повторне 
форматування.

 d.  Ви розумієте та погоджуєтеся, що повторне 
форматування жорсткого диска призведе до 
втрати збережених даних, файлів і програмного 
забезпечення. Щоб уникнути втрати 
програмного забезпечення, даних або файлів, 
які необхідно зберегти, перед тим, як здавати 
виріб на гарантійне обслуговування, за 
можливості створіть їх резервну копію та 
видаліть їх із жорсткого диска. Видалення 
пароля PlayStation®Network забезпечить захист 
будь-якої конфіденційної інформації.

2. Якщо компанія SCEE випустила цей виріб на 
ринки Азербайджану, Білорусі, Грузії, Індії, 
Казахстану, Киргизстану, Російської Федерації, 
Таджикистану, Туркменістану, України та 
Узбекистану, ця Гарантія діє у всіх цих країнах 
за таких умов:

 a.  разом із виробом протягом гарантійного 
періоду надається товарний чек, рахунок-
фактура або інший документ, який підтверджує 
купівлю із зазначенням дати та назви магазину, 
а також не змінений і не пошкоджений із 
моменту купівлі; 

 b.  гарантійну наклейку та серійний номер виробу 
не пошкоджено, не змінено та не видалено.

3. SCEE на власний розсуд вирішує, ремонтувати чи 
заміняти виріб.

4. Під час ремонту або заміни може встановлюватися 
найновіша версія програмного забезпечення або 
мікропрограми виробу.

5. Вироби зі знімним жорстким диском

 a.  Якщо на момент придбання до виробу додається 
знімний жорсткий диск, то під час обговорення 
умов гарантійного обслуговування наша служба 
підтримки користувачів повідомить вас, чи слід 
лишити цей знімний жорсткий диск як є, або 
зняти й залишити його собі, перш ніж здавати 
виріб на гарантійне обслуговування. 

Усунення неполадок
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6.  Щоб уникнути стирання даних або пошкодження 
інших знімних носіїв, зовнішніх пристроїв, 
аксесуарів або неоригінальних компонентів, 
необхідно від’єднати або вийняти їх, перш ніж 
здавати виріб на гарантійне обслуговування.

7.  Ви розумієте, що дія цієї Гарантії не поширюється 
на збережені дані, файли або програмне 
забезпечення, і погоджуєтеся, що SCEE не несе 
відповідальності перед вами за втрату або 
пошкодження будь-яких ваших даних, файлів або 
програмного забезпечення у зв’язку з 
виконанням Гарантії.

8. Слід регулярно виконувати резервне копіювання 
жорсткого диска, щоб запобігти втраті або 
зміненню даних, файлів або програмного 
забезпечення. Проте деякі дані не піддаються 
резервному копіюванню, і користувачу потрібно 
буде відновити їх.

9. Ця Гарантія втрачає силу, якщо виріб 
пошкоджено внаслідок:

 a.  комерційного використання, нещасного 
випадку, звичайного зношування, недбалості 
або неправильного використання (у тому числі, 
серед іншого, використання цього виробу не за 
його призначенням та/або без дотримання 
інструкцій із належного використання й 
обслуговування, або встановлення та 

використання без дотримання місцевих 
технічних стандартів і стандартів безпеки); 

 b.  використання разом із несертифікованим 
зовнішнім обладнанням або компонентом (у 
тому числі, серед іншого, пристрої для 
покращення якості ігор, жорсткі диски, 
адаптери та блоки живлення);

 c.  будь-якої модифікації, настроювання або 
змінення цього виробу, виконані з будь-яких 
причин незалежно від правильності їх 
виконання;

 d.  обслуговування, ремонту чи спроб 
обслуговування або ремонту, виконаних 
організацією технічного обслуговування, не 
вповноваженою компанією SCEE;

 e.  використання несертифікованого програмного 
забезпечення, зараження вірусом, пожежі, 
повені або іншого стихійного лиха;

 f.  використання або обслуговування виробу 
з метою, не пов’язаною з персональним або 
домашнім використанням, або в умовах, 
які не відповідають технічним 
характеристикам виробу.

10. Ця Гарантія не має сили в разі суттєвого 
порушення вами ліцензії на програмне 
забезпечення системи (див. інформацію на сайті: 
http://www.scei.co.jp/psp-eula).

Гарантія
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11. У межах, дозволених чинним законодавством, ця 
Гарантія становить ваш єдиний і виключний засіб 
усунення дефектів цього виробу. Усі інші гарантії, 
положення або умови, висловлені прямо або 
передбачені законом чи іншими нормами стосовно 
цього виробу, виключаються. Ані SCEE, ані жодні 
інші підрозділи Sony, їх постачальники або 
вповноважені сервісні центри не несуть 
відповідальності за спеціальну, випадкову, непряму 
або побічну шкоду чи втрату, зокрема втрату 
даних, незалежно від того, як вони трапилися.

12. SCEE не надає гарантію на послуги та вироби 
третіх осіб, які можуть надаватися у зв’язку з 
цим виробом. 

13. Якщо цей виріб потребує будь-якого ремонту, на 
який не поширюється дія цієї Гарантії, зверніться 
до місцевої служби підтримки користувачів по 
пораду. Якщо вашої країни немає у списку, 
зверніться до продавця.

14. Номери служби підтримки користувачів.

Телефони служби підтримки

AZ

+7 495 258 7669

BY

GE

KG

KZ

TJ

TM

UZ

IN 1800-103-7799
sonyindia.care@ap.sony.com

RU 8 800 200 7667
networksupport@ru.playstation.com

UA 0 800 307 669
networksupport@ru.playstation.com
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Зауваження щодо утилізації aбo передачі системи PSP® іншій особі

Зауваження щодо утилізації aбo передачі системи PSP® іншій особі

Перед тим як утилізувати систему або передати її іншій 
особі з будь-яких причин, видаліть усі дані та відновіть 
стандартні налаштування системи. Це допоможе 
уникнути несанкціонованого доступу або використання 
ваших особистих даних або даних вашої кредитної 
картки.

1  Виберіть  (Settings) (Параметри) 
  (System Settings) (Параметри системи) 
[Restore Default Settings] (Відновити 

стандартні параметри), щоб повернутися 
до початкових параметрів системи на 
момент її придбання.

2  Виберіть  (Settings) (Параметри) 
  (System Settings) (Параметри системи) 
 [Format System Storage] (Форматувати 

жорсткий диск системи), щоб видалити 
всі дані, які зберігаються на жорсткому 
диску системи.
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Технічні характеристики

Дизайн і характеристики можуть бути змінені без 
попереднього повідомлення.

Система PSP® (PlayStation®Portable)

PK-дисплей

4,3 дюйма / 10,9 см (16:9) 
повністю прозорого типу, 
технологія TFT; відображення 
приблизно 16 770 000 кольорів

Звук Монофонічний динамік

Внутрішній диск Пристрій читання дисків 
Universal Media Disc

Інтерфейс

Роз’єм DC IN 5 В; роз’єм 
Hi-Speed USB (сумісний із USB 
2.0); роз’єм DC OUT; роз’єм 
головної гарнітури; гніздо для 
картки Memory Stick PRO Duo™

Джерело живлення

Адаптер змінного струму: 5,0 В 
постійного струму; 
перезаряджувана акумуляторна 
батарея: літій-іонна 
перезаряджувана акумуляторна 
батарея 

Макс. споживана 
потужність

Прибл. 6 Вт (під час 
заряджання)

Зовнішні габарити
Прибл. 172,4 × 73,4 × 21,6 мм 
(ширина × висота × глибина) 
(без найбільшого виступу)

Вага Прибл. 223 г (з акумулятором)
Робоча температура 5–35 °C

Сумісні 
кодеки

Диск 
Universal 
Media Disc

Відео:
H.264/MPEG-4 AVC; головний 
профіль; рівень 3

Музика:
H.264/MPEG-4 AVC; головний
профіль; рівень 3, лінійна 
ІКМ, ATRAC3plus™

Memory 
Stick™

Докладніше див. у посібнику 
користувача (  стор. 3).

Країна виробництва Китай

Лазер Universal Media Disc
Довжина хвилі 655–665 нм
Потужність Макс. 0,28 мВт

Тип напівпровідниковий 
безперервної дії

Адаптер змінного струму

Вхід 100–240 В змінного струму, 
50/60 Гц

Вихід 5 В постійного струму, макс. 
1500 мА

Зовнішні габарити
Прибл. 61 × 23 × 84 мм
(ширина × висота × глибина)
(без найбільшого виступу)

Вага Прибл. 62 г
Країна виробництва Китай
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Сумісні носії

Типи носіїв, наведені нижче, можна використовувати із 
системою PSP®. У цьому посібнику термін «Memory 
Stick Duo™» означає всі типи носіїв Memory Stick™ 
у наведеній нижче таблиці.

Тип Логотип

Memory Stick Duo™ (не 
сумісний із MagicGate™)

MagicGate™ Memory 
Stick Duo™ *1

Memory Stick Duo™ 
(сумісний із MagicGate™) *1 *2

Memory Stick PRO Duo™ *1 *2

Memory Stick PRO-HG 
Duo™ *1 *2

Memory Stick Micro™ 
(M2™) *1 *2 *3

*1 Сумісний із MagicGate™.
*2  з підтримкою швидкісного перенесення даних через 
паралельний інтерфейс.

*3  для використання носія Memory Stick Micro™ слід спочатку 
вставити його в адаптер розміру M2 Duo. Якщо вставити 
носій Memory Stick Micro™ безпосередньо в систему, 
можливо, не вдасться вийняти його.

Поради

 З цією системою не можна використовувати носії Memory 
Stick™ стандартного розміру. 

 Належна робота всіх носіїв Memory Stick™ не гарантується.
 Якщо носій Memory Stick Duo™ відформатовано в іншому 
пристрої, відмінному від системи PSP®, наприклад на 
комп’ютері, система може не розпізнати його. У такому 
разі перейдіть до меню  (Параметри системи) 
«Форматувати Memory Stick™» і повторно відформатуйте 
Memory Stick Duo™.

Диск Universal Media Disc
Диски Universal Media Disc містять коди регіону, 
призначені окремим ринкам продажу. Ця система 
може відтворювати диски Universal Media Disc з кодом 
регіону «ALL» або «5».
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Memory Stick Duo™

Для досягнення найкращих результатів дотримуйтеся 
наведених нижче порад.

 Не торкайтеся контактної області () руками або 
металевими предметами.

 Не натискайте сильно на область пам’яті () під час 
записування.

 Не використовуйте та не зберігайте Memory Stick Duo™ за 
таких умов:

  –  у місцях із високою температурою, зокрема в нагрітому 
транспортному засобі;

  – під прямим сонячним промінням;
  –  у місцях із підвищеною вологістю або в середовищах, які 

спричиняють корозію.
 Якщо носій Memory Stick Duo™ використовується без 
перемикача, який захищає дані від стирання, будьте обережні, 
щоб випадково не видалити дані й не записати інші поверх 
них. Якщо носій Memory Stick Duo™ має перемикач, який 
захищає дані від стирання, можна запобігти зберіганню, 
редагуванню або видаленню даних, установивши цей 
перемикач у положення LOCK (блокування). 

Записані дані
Щоб уникнути втрати або пошкодження даних, не 
використовуйте картку Memory Stick Duo™, як 
зазначено нижче, а саме:
 не виймайте картку Memory Stick Duo™ та вимикайте 
систему під час завантаження або збереження даних чи під час 
форматування картки.

 Використання пристрою в місці, де він зазнає впливу 
статичної електрики або електричних перешкод.

Якщо з будь-якої причини станеться втрата чи 
пошкодження даних або програм, відновити їх зазвичай
неможливо. Рекомендовано регулярно виконувати резервне 
копіювання програм і даних. Компанія Sony
Computer Entertainment Inc., її дочірні компанії та філії не 
беруть на себе жодних зобов’язань щодо ушкоджень або 
збитків від втрати чи пошкодження даних або програм. 

Обмеження розміру файлу
Згідно з технічними характеристиками файлової 
системи, яка використовується в носіях Memory 
Stick™, розмір файлу, який можна записати або 
відтворити, не має перевищувати 4 ГБ.

MagicGate™
 – це запатентована технологія, 

розроблена компанією Sony Corporation.
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Авторські права та торгові марки

“ ”, “PlayStation”, “ ” та “ “ – 
зареєстровані торгові марки, а “PS3” – торгова марка компанії 
Sony Computer Entertainment Inc.

“XMB” та “xross media bar” є торговими марками Sony 
Corporation та Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” та “ ” зареєстровані торгові марки компанії Sony 
Corporation, а “Memory Stick”, “Memory Stick Duo”, “Memory 
Stick Micro”, “M2”, “ ” та “MagicGate” є торговими 
марками тієї самої компанії.

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

Усі інші торгові марки належать відповідним власникам.
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© 2011 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

Посібник користувача в Інтернеті
eu.playstation.com/manuals 

Офіційний сайт PSP®

eu.playstation.com/psp

Підтримка
eu.playstation.com/support
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