Harde schijf (met montagebeugel)
Gebruiksaanwijzing

CECH-ZHD1

7020228

Compatibele hardware
PlayStation®3-systeem (CECH-400x-serie)

Voorzorgsmaatregelen
Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen deze gebruikershandleiding en de
PlayStation 3-gebruikershandleiding voorafgaand aan het gebruik door en bewaar de
®
handleidingen voor toekomstig gebruik. De ouder(s)/voogd(en) van kleine kinderen dienen de
gebruikershandleidingen door te lezen om ervoor te zorgen dat het product veilig wordt gebruikt.

Veiligheid
ˎˎ Stel

het systeem niet bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht.
het product nooit uit elkaar en voer er geen aanpassingen aan uit.
ˎˎ Stel het product niet bloot aan stof, rook of stoom.
ˎˎ Houd dit product buiten het bereik van kleine kinderen. Kinderen kunnen kleine onderdelen
inslikken, wat letsel kan veroorzaken.
ˎˎ Haal

Gebruik en behandeling
ˎˎ Schakel

uit veiligheidsoverwegingen het PS3™-systeem uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u de harde schijf probeert te installeren of te vervangen.
ˎˎ De harde schijf is gevoelige apparatuur en moet te allen tijde voorzichtig worden behandeld.
Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen nauwgezet op om verlies van software of gegevens
of corruptie of beschadiging van de harde schijf te voorkomen:
ˋˋ Laat het systeem of de harde schijf niet vallen en stel de apparaten niet bloot aan sterke
fysieke schokken of sterke trillingen.
ˋˋ Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of kleine onderdelen in het systeem of de harde schijf
terechtkomen.
ˋˋ Raak de aansluitingen niet aan en steek geen vreemde voorwerpen in de aansluitingen.
ˋˋ Plaats het systeem of de harde schijf niet te dicht bij magnetische velden van bijv. magneten
of luidsprekers. Plaats ook geen apparaten die wellicht gevoelig zijn voor magnetische
krachten (zoals een horloge of een creditcard) in de buurt van de harde schijf.
ˋˋ Plaats geen zware voorwerpen op de harde schijf.
ˋˋ Bewaar de harde schijf op een koele, droge plaats.
ˎˎ De binnenkant van het PS3™-systeem is direct na gebruik heet. Geef het systeem de tijd om af
te koelen voordat u begint met het installeren of vervangen van de harde schijf.
ˎˎ Zorg ervoor dat uw vingers niet klem komen te zitten tussen de onderdelen en dat u uw
vingers niet aan de hoeken van de onderdelen bezeert.
ˎˎ Denk eraan om het harde schijf bay deksel opnieuw te bevestigen voordat u het PS3™-systeem
inschakelt. Als het deksel niet is bevestigd, kan er hitte opbouwen in het systeem.

ˎˎ Gebruik

om schroeven vast of los te draaien een geschikte kruiskopschroevendraaier. Als deze
een onjuist formaat heeft, kan het groefje op de schroefkop beschadigd raken.
ˎˎ Het is raadzaam regelmatig back-ups te maken van gegevens op de harde schijf om verlies of
beschadiging te voorkomen. Als er zich om welke reden dan ook software- of gegevensverlies
voordoet of als de harde schijf tijdens goedgekeurd onderhoud moet worden geformatteerd, is
het wellicht niet mogelijk de software of de gegevens te herstellen of te repareren. Opmerking:
Sony Computer Entertainment Inc. en diens dochterbedrijven zijn niet aansprakelijk voor enig
verlies of corruptie van gegevens, bestanden of software.

De harde schijf in het PS3™-systeem installeren
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Druk op de activeringstoets om het PS3™-systeem uit te schakelen.
De activiteitsindicator wordt rood en de stand-bystand wordt geactiveerd.
Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppel de andere
kabels los van het systeem.
Haal uit veiligheidsoverwegingen de stekker uit het stopcontact en koppel
vervolgens alle andere kabels los.
Schuif het harde schijf bay deksel in de richting van de pijl om deze te
verwijderen.

Harde schijf bay deksel
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Plaats de harde schijf in het PS3™-systeem.
Zorg ervoor dat de harde schijf volledig in het PS3™-systeem wordt geplaatst.
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Bevestig de harde schijf met het blauwe schroefje aan het PS3™-systeem.
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Bevestig het harde schijf bay deksel.

De harde schijf uit het PS3™-systeem verwijderen
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Verwijder het harde schijf bay deksel.
Voer stap 1 t/m 3 onder De harde schijf in het PS3™-systeem installeren
hierboven uit.
Verwijder de harde schijf uit het PS3™-systeem.
 Verwijder het blauwe schroefje.
T
 rek de rechterzijde van de grip naar u toe en trek vervolgens aan de harde
schijf om deze te verwijderen.

Gegevens naar de harde schijf kopiëren
Schakel het PS3™-systeem in en volg de instructies op het scherm op.
Gegevens die voorafgaand aan de installatie van de harde schijf op het PS3™-systeem
zijn opgeslagen, worden naar de geïnstalleerde harde schijf gekopieerd.
Let op
Enige gegevens die eerder op de geïnstalleerde harde schijf zijn opgeslagen,
worden verwijderd.
Opmerkingen
U moet een back-up van de gegevens op het PS3™-systeem maken voordat u de
harde schijf installeert als:
ˎˎ U dit product in een later stadium door een andere harde schijf wilt vervangen.
ˎˎ U dit product installeert in een model in de CECH-400xC-serie.

Op deze manier kunnen de gegevens na de installatie op de harde schijf worden
teruggezet. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie
(manuals.playstation.net/document/).

Technische gegevens
Externe afmetingen
(breedte × hoogte × diepte)

Ong. 75 × 27 × 103 mm

Gewicht

Ong. 136 g

Capaciteit

250 GB*1

Werkingstemperatuur

5 °C - 35 °C

*1 Capaciteit harde schijf berekend met decimale rekenmethode (1 GB = 1.000.000.000 bytes).
De systeemsoftware van dit PS3™-systeem berekent de capaciteit met de binaire
rekenmethode (1 GB = 1.073.741.824 bytes) en geeft dus een kleinere capaciteit en vrije
ruimte weer. Het verschil in de weergegeven waarden duidt niet op een werkelijk verschil in
het aantal bytes. Een gedeelte van de harde schijf is gereserveerd voor gebruik in verband met
systeembeheer, onderhoud en aanvullende opties. Dit gedeelte kan tijdens de installatie van
de systeemsoftware of andere software worden gebruikt. Om die reden is de beschikbaarheid
van de capaciteit van de harde schijf afhankelijk van het systeem, de systeemsoftwareversie en
de beschikbare opties. Dit gedeelte van de harde schijf is derhalve niet voor uw gebruik
beschikbaar.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

GARANTIE
De fabrieksgarantie voor dit product is vanaf de aankoopdatum 12 maanden geldig. Raadpleeg de
garantie in de PS3™-verpakking voor de volledige details.
De producent van dit product is Sony Computer Entertainment Inc. 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokio, 108-0075, Japan.
De erkende vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid in Europa is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Gedistribueerd in Europa door Sony Computer Entertainment Europe Ltd,
10 Great Marlborough Street, Londen, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.
Vervaardigd in Thailand.

Wanneer u dit symbool op een van uw elektrische producten of op de verpakking daarvan ziet, geeft dit aan dat
het betreffende elektrische product in Europa niet als gewoon huisvuil verwijderd kan worden. Om ervoor te
zorgen dat dit product nadat u het verwijderd hebt op de juiste manier wordt behandeld, dient u dit te
verwijderen in overeenstemming met de relevante plaatselijke wetten of eisen voor het verwijderen van
elektrische apparatuur. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van
milieubescherming te verbeteren wat betreft het verwerken en verwijderen van elektrisch afval.
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