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Wprowadzenie

Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać dostarczoną dokumentację i zachować ją w celu użycia w przyszłości.

7011587

Przed rozpoczęciem korzystania z konsoli PlayStation®2 należy
uważnie przeczytać poniższe wskazówki

Ostrzeżenie
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie
należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru lub porażenia prądem, nie należy
stawiać na konsoli naczyń z płynami.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy. Czynności
serwisowe należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi.

Uwaga

Korzystanie z elementów sterujących, regulatorów lub wykonywanie procedur
innych niż tutaj opisane może wiązać się z ryzykiem niebezpiecznego
napromieniowania. Korzystanie z przyrządów optycznych w połączeniu z
niniejszym produktem zwiększa ryzyko uszkodzenia wzroku.

Niektóre osoby mogą doznawać ataków epilepsji wywołanych migającymi
światłami lub innymi efektami świetlnymi występującymi w codziennym
środowisku. U osób takich atak może wywołać oglądanie telewizji lub granie w
gry wideo, jak również oglądanie filmów z dysków DVD-Video lub korzystanie z
konsoli PlayStation®2. U graczy, którzy dotąd nie cierpieli na ataki epilepsji,
choroba ta może występować w formie ukrytej. Przed rozpoczęciem korzystania z
konsoli PlayStation®2 należy skonsultować się z lekarzem w przypadku choroby
lub zaobserwowania następujących objawów podczas oglądania telewizji lub
grania w gry wideo: problemy ze wzrokiem, niekontrolowane skurcze mięśni i inne
ruchy, utrata kontaktu z otoczeniem, dezorientacja i/lub konwulsje.

Zgodność oprogramowania

Część oprogramowania w formacie PlayStation® lub PlayStation®2 może działać
inaczej na tej konsoli niż na poprzednich modelach konsol PlayStation®2 lub
PlayStation® albo nie działać prawidłowo. Więcej informacji znajduje się w
naszej witrynie internetowej pod adresem www.eu.playstation.com/ps2

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
Niniejsze urządzenie zostało zaklasyfikowane jako PRODUKT LASEROWY
KLASY 1 na mocy przepisów IEC60825-1: 2001.
Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z normami
Dyrektywy EMC w zakresie urządzeń korzystających z przewodów o długości
mniejszej niż 3 metry.
Konsolę należy umieścić w odległości co najmniej 10 cm od ścian i otaczających
obiektów. Umieszczenie konsoli bliżej ściany lub innych przedmiotów może
spowodować jej przegrzanie.
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10 cm

Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc.,
2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japonia. Autoryzowanym
przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu jest firma
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Dystrybutorem w Europie jest firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.

Środki ostrożności
Bezpieczeństwo

Podczas tworzenia tego produktu położono szczególny nacisk na bezpieczeństwo.
Jednak każde urządzenie elektryczne użytkowane niewłaściwie może spowodować
pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne obrażenia ciała. Aby bezpiecznie
korzystać z urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:
• Należy stosować się do wszelkich ostrzeżeń, zaleceń i instrukcji.
• Należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i odłączyć kabel zasilania
sieciowego od gniazda elektrycznego, jeśli urządzenie działa nieprawidłowo,
wydaje niestandardowe dźwięki lub woń.
• Nigdy nie należy podłączać do złącza sieciowego kabli innych niż opisane w
niniejszym podręczniku.
• Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, należy skontaktować się z właściwym
działem obsługi klienta PlayStation®. Numer infolinii tego działu znajduje się
w każdym podręczniku użytkownika oprogramowania w formacie konsoli
PlayStation® i PlayStation®2.

Użytkowanie i obsługa

• Z urządzenia należy korzystać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu,
zachowując bezpieczną odległość od ekranu telewizora.
• Należy unikać długotrwałego korzystania z konsoli. Aby zapobiec zmęczeniu
wzroku, należy co godzinę przerywać granie na 15 minut.
• Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast przerwać
korzystanie z konsoli. Jeśli objawy nie ustąpią, należy skonsultować się z
lekarzem.
– zawroty głowy, nudności lub objawy podobne do choroby lokomocyjnej,
– zmęczenie, niepokój, ból dłoni lub ramion,
– zmęczenie wzroku, suchość lub ból oczu.
• Nie należy korzystać z konsoli w pobliżu wody.
• Nie należy umieszczać konsoli i podłączonych do niej akcesoriów na podłodze
lub w miejscach, gdzie można się o nie przewrócić lub potknąć.
• Nie należy umieszczać konsoli i akcesoriów na powierzchniach niestabilnych,
pochyłych lub narażonych na wibracje.
• Nie należy narażać konsoli i akcesoriów na działanie wysokich temperatur lub
wysokiej wilgotności ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
(z urządzenia należy korzystać w środowisku o temperaturze od 5°C do 35°C).

• Nie należy umieszczać konsoli w miejscach o niedostatecznej wentylacji lub w
małych, zabudowanych obszarach, bezpośrednio przy ścianie, na grubym
dywanie lub na pościeli.
• Nie należy narażać konsoli na działanie kurzu, dymu lub pary wodnej.
• Należy uważać, aby do konsoli nie dostawały się płyny lub małe cząstki.
• Nie należy umieszczać na konsoli żadnych przedmiotów.
• Nie należy dotykać złączy konsoli i złączy akcesoriów ani wkładać do nich
żadnych przedmiotów.
• Nie należy dopuszczać do zbierania się kurzu i zabrudzeń w pobliżu otworów
wentylacyjnych konsoli. Kurz należy usuwać za pomocą odkurzacza o małej mocy.
• Konsolę należy umieszczać wyłącznie w pozycji pionowej lub poziomej.
W przypadku umieszczenia konsoli w pozycji pionowej należy użyć podstawy
pionowej (do PlayStation®2) (SCPH-90110 E — produkt sprzedawany
oddzielnie) zgodnej z tą konsolą. Nie należy także zmieniać pozycji konsoli,
gdy urządzenie jest włączone.
• W przypadku zmiany umiejscowienia konsoli lub zmiany jej pozycji nie należy
pozostawiać w niej dysku.
• Nie należy dotykać obracającego się dysku.
• Nie należy zamykać pokrywy dysku w sposób, który grozi przytrzaśnięciem
dłoni lub palców.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania dysku DVD należy dostosować ustawienia
odtwarzacza DVD zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
• Konsolę i akcesoria, włącznie z kablami i taśmami, należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Korzystanie z kabla zasilania sieciowego

• Nie należy dotykać wtyczki kabla zasilania sieciowego mokrymi dłońmi.
• Nie należy dotykać konsoli ani podłączonych akcesoriów podczas burzy z
piorunami.
• Nie należy dotkać konsoli przed dłuższy czas, kiedy jest ona włączona
— kontakt taki może spowodować niskotemperaturowe oparzenia.
• Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, należy regularnie sprawdzać stan
kabla zasilania sieciowego. Jeśli ulegnie on uszkodzeniu, należy natychmiast
przerwać korzystanie z urządzenia i skontaktować się z działem obsługi klienta
PlayStation®. Numer infolinii tego działu znajduje się w każdym podręczniku
użytkownika oprogramowania konsoli PlayStation® i PlayStation®2.
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• Nie należy używać innego kabla zasilania sieciowego niż dostarczony z konsolą.
• Przed włożeniem wtyczki do gniazda elektrycznego należy sprawdzić, czy nie
ma na niej kurzu lub włókien. Jeśli wtyczka ulegnie zabrudzeniu, przed
podłączeniem należy wytrzeć ją suchą ściereczką.
• Nie należy dopuszczać do zbierania się kurzu i zabrudzeń w pobliżu złączy
konsoli. Przed podłączeniem akcesoriów lub kabli należy także sprawdzić, czy
na wtyczkach, kablach i w gniazdach elektrycznych nie zebrał się kurz i czy nie
ma na nich innych zabrudzeń. Kurz lub inne substancje zgromadzone na złączach
mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub przenoszenia konsoli, a także gdy
konsola nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę kabla
zasilania sieciowego z gniazda elektrycznego. Aby odłączyć kabel, należy
chwycić za wtyczkę i wyciągnąć ją prosto z gniazda. Nigdy nie należy ciągnąć za
kabel ani wyciągać wtyczki pod kątem.
• Nie należy podłączać kabla zasilania sieciowego do transformatora lub
przetwornicy.

Korzystanie z oprogramowania obsługującego funkcję wibracji
kontrolera analogowego (DUALSHOCK®2)

Nie należy używać funkcji wibracji w przypadku schorzeń kości, stawów lub
mięśni dłoni albo ramion. W większości przypadków funkcję wibracji można
wyłączyć w menu opcji oprogramowania, wybierając ustawienie „Off” (Wył.).

Sieć (z wyjątkiem sieci Local Area Network)

• W celu uzyskania połączenia z siecią wymagane jest szerokopasmowe łącze
internetowe.
• W przypadku podłączenia konsoli PlayStation®2 do sieci usługodawca
internetowy może naliczyć dodatkowe opłaty. W niektórych wypadkach opłaty te
mogą być wyższe niż oczekiwano. Aby uzyskać informacje szczegółowe, należy
zapoznać się z postanowieniami umowy o świadczenie usług lub skontaktować
się z usługodawcą internetowym.
• W celu zapewnienia bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu
rodzice powinni monitorować czynności podejmowane przez dzieci.
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Podłączanie za pomocą kabla sieciowego Ethernet

Nie należy podłączać niżej wymienionych kabli sieciowych Ethernet ani
telefonicznych do złącza sieciowego:
• kable sieciowe Ethernet nie przeznaczone do użytkowania w sieci
10Base-T/100Base-TX,
• standardowe linie telefoniczne,
• wszystkie linie telefoniczne ISDN (cyfrowe) lub linie transmisji danych,
• linie telefoniczne PBX,
• inne, „nieznane” typy linii telefonicznych.

Zalecenia dotyczące dysków

• Przenosząc dysk, nie należy dotykać jego powierzchni — należy chwytać dyski
za krawędzie.
• Nie należy naklejać na powierzchnię dysków papieru lub taśmy, ani pisać po niej.
• Odciski palców, kurz, zabrudzenia lub zarysowania znajdujące się na dysku
mogą spowodować zniekształcenie obrazu lub pogorszenie jakości dźwięku.
Z dyskami należy postępować ostrożnie, a przed ich użyciem zawsze upewnić
się, że są czyste.
• Nie należy pozostawiać dysków w pobliżu źródeł ciepła, w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub w miejscach o
wysokiej wilgotności.
• Nieużywane dyski należy przechowywać w pudełkach.
• Dyski należy czyścić za pomocą miękkiej ściereczki, przesuwając ją delikatnymi
ruchami od środka dysku na zewnątrz. Nie należy używać rozpuszczalników,
takich jak benzyna, dostępnych w sprzedaży środków nie przeznaczonych do
czyszczenia dysków CD lub środków antystatycznych do czyszczenia płyt
winylowych.
• Nie należy korzystać z dysków o nieregularnym kształcie (np. serca lub
gwiazdy), dysków uszkodzonych, naprawianych lub dysków o zmienionym
kształcie.

Nigdy nie należy demontować konsoli ani dostarczonych akcesoriów

Konsoli PlayStation®2 i akcesoriów należy używać zgodnie z instrukcjami
zawartymi w dokumentacji produktu. Zabrania się analizowania lub
modyfikowania konsoli oraz analizowania i używania konfiguracji jej układów
(jeśli dostarczono takie informacje). Wewnątrz konsoli PlayStation®2 nie znajdują
się żadne elementy, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Demontaż

konsoli powoduje utratę gwarancji. Dodatkowo istnieje ryzyko narażenia
użytkownika na promieniowanie laserowe i niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym.

Podłączanie konsoli do telewizora plazmowego lub projekcyjnego*

Nie należy zbyt długo wyświetlać stopklatki na ekranie telewizora, gdyż może to
spowodować trwałe pozostawienie słabo widocznego obrazu na ekranie.
* Nie dotyczy ekranów LCD

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa podczas odtwarzania dysków
DVD lub CD

Ustawienie zbyt wysokiego poziomu głośności może spowodować uszkodzenie
słuchu lub głośników. Podczas ustawiania głośności należy zachować ostrożność.

Kondensacja wilgoci

Jeśli konsola lub dysk zostaną przeniesione bezpośrednio z zimnego miejsca do
miejsca nagrzanego, na soczewce wewnątrz konsoli lub na dysku może skroplić
się para wodna. Może to prowadzić do nieprawidłowego działania konsoli. W
takim przypadku należy wyjąć dysk, wyłączyć konsolę i wyjąć wtyczkę kabla
zasilania sieciowego z gniazda. Dysk można włożyć dopiero po odparowaniu
wilgoci (może to potrwać kilka godzin). Jeśli konsola w dalszym ciągu nie działa
prawidłowo, należy skontaktować się z działem obsługi klienta PlayStation®.
Numer infolinii tego działu znajduje się w każdym podręczniku użytkownika
oprogramowania konsoli PlayStation® i PlayStation®2.

Czyszczenie

•	Ze względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do czyszczenia konsoli
lub podłączonych akcesoriów: 1) wyłącz konsolę, 2) wyjmij wtyczkę kabla
zasilania sieciowego z gniazda elektrycznego i 3) odłącz kabel sieciowy
Ethernet od konsoli.
• Do czyszczenia konsoli należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Produktu nie
należy czyścić za pomocą rozpuszczalników ani innych środków chemicznych
lub ściereczek nasączonych środkami chemicznymi.
• Nie należy dotykać soczewki znajdującej się wewnątrz pokrywy dysku. Aby
chronić soczewkę przed kurzem, pokrywa dysku powinna być zawsze zamknięta
oprócz przypadków wkładania i wyjmowania dysku.

Ochrona części zewnętrznych

Aby zapobiec uszkodzeniu pomalowanych części, należy postępować zgodnie z
poniższymi zaleceniami:
• Na urządzenie nie należy rozlewać cieczy, takich jak alkohol, rozpuszczalniki i
inne środki chemiczne.
• Na konsoli nie należy pozostawiać przez dłuższy czas gumowych lub
winylowych przedmiotów.
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Różnice w stosunku do wcześniejszych modeli konsoli
PlayStation®2

Niniejsza wersja konsoli PlayStation®2 może różnić się od wcześniejszych
modeli w zakresie zgodności z akcesoriami opcjonalnymi i metod działania
oprogramowania. Informacje szczegółowe znajdują się w naszej witrynie
internetowej pod adresem www.eu.playstation.com/ps2

Symbol ten umieszczony na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym,
bateriach lub opakowaniu oznacza, że w Europie nie należy wyrzucać go ze
zwykłymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego
zagospodarowania odpadów pochodzących z tego produktu lub baterii należy
utylizować te elementy według właściwego lokalnego prawa lub określonych
wymogów w zakresie utylizacji sprzętu elektronicznego/baterii.
Czyniąc tak, użytkownik przyczynia się do oszczędzania zasobów naturalnych i do
poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przerabiania i utylizacji
odpadów pochodzących ze sprzętu elektronicznego.
Niniejszy produkt zawiera baterię, którą wbudowano w niego na stałe w celu
zapewnienia bezpieczeństwa, odpowiedniej wydajności i spójności danych. W
okresie eksploatacji produktu nie ma konieczności wymiany baterii; element ten
może być demontowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
Aby zapewnić prawidłowe zagospodarowanie odpadów pochodzących z baterii,
należy traktować ten produkt jak odpady elektroniczne.
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Informacje na temat dokumentacji konsoli PlayStation®2
Dokumentacja konsoli PlayStation®2 obejmuje następujące pozycje:
• Wprowadzenie (niniejszy dokument)
Ten dokument zawiera informacje na temat konfigurowania konsoli i 		
wykonywania podstawowych czynności oraz bezpieczeństwa i rozwiązywania
problemów.
• Podręcznik użytkownika (www.eu.playstation.com/manuals)
Do tego dokument (w formacie PDF) można uzyskać dostęp za pomocą
komputera połączonego z Internetem. Dokument zawiera instrukcje 		
wykonywania czynności zaawansowanych, specyfikacje techniczne oraz inne
informacje.
Aby uzyskać aktualne informacje dotyczące konsoli PlayStation®2, należy
odwiedzić witrynę pod adresem www.eu.playstation.com/ps2
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Sprawdzanie zawartości opakowania
Opakowanie powinno zawierać wszystkie poniższe elementy. Jeśli brakuje
któregokolwiek z nich, należy skontaktować się z działem obsługi klienta
PlayStation®. Numer infolinii tego działu znajduje się w każdym podręczniku
użytkownika oprogramowania konsoli PlayStation® i PlayStation®2.
•
•
•
•
•
•

Konsola PlayStation®2
Kontroler analogowy (DUALSHOCK®2)
Przewód AV
Kabel zasilania sieciowego
Wtyczka Euro-AV
Materiały drukowane

...1
...1
...1
...1
...1

1

Konfigurowanie konsoli PlayStation®2

Ostrzeżenie

• Nie należy podłączać kabla zasilania sieciowego konsoli do gniazda elektrycznego przed wykonaniem wszystkich innych połączeń.
• Gniazdo elektryczne powinno znajdować się w pobliżu urządzenia w miejscu, do którego jest łatwy dostęp.
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Przed skonfigurowaniem

• Konsoli nie należy umieszczać w miejscach narażonych na nadmierną ilość dymu papierosowego lub kurzu. Osady dymu lub kurzu mogą gromadzić się na elementach
wewnętrznych konsoli, takich jak soczewka, powodując nieprawidłowe działanie urządzenia.
• Przed podłączeniem konsoli PlayStation®2 należy upewnić się, że telewizor jest wyłączony.

Wskaźnik @/1 (włączenia/
czuwania)

Wejścia audio i wideo
telewizora

Przewód AV

Kabel zasilania sieciowego

Żółte
Kontroler analogowy
(DUALSHOCK®2)

Do gniazda elektrycznego*

Białe
Czerwone

Po podłączeniu kabla zasilania sieciowego do
gniazda elektrycznego wskaźnik @/1 zaświeci
na czerwono, co oznacza przejście konsoli w
tryb czuwania.
* W niektórych regionach wtyczka różni się od
przedstawionej na ilustracji.

W przypadku użycia kabla innego niż dostarczony przewód AV patrz „Korzystanie z kabla innego niż dostarczony przewód AV” (

strona 14).

Wskazówka
Do konsoli PlayStation®2 można podłączać różne urządzenia USB, jednak nie wszystkie takie produkty są z nią zgodne. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się
z instrukcjami dostarczonymi z danych urządzeniem USB.
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Korzystanie z wtyczki Euro-AV

Konsolę PlayStation®2 należy podłączyć do złącza Euro-AV (SCART) telewizora za pomocą wtyczki Euro-AV i przewodu AV, upewniając się, że kolorowe końcówki
przewodu AV są dopasowane do złączy na wtyczce.

Telewizor

Do złącza AV MULTI OUT
Wtyczka Euro-AV

Do złącza Euro-AV

Przewód AV
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Włączanie i wyłączanie konsoli
Telewizor
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Wskaźnik @/1

Włącz telewizor i wybierz
odpowiednie wejście.

Naciśnij przycisk @/1 (włączenia/czuwania)/RESET.
Wskaźnik @/1 zaświeci na zielono. Na telewizorze zostanie
wyświetlony obraz z konsoli.

Wyłączanie konsoli
Naciśnij przycisk @/1/RESET i przytrzymaj go przez co najmniej sekundę. Wskaźnik @/1/ zaświeci na czerwono, co oznacza przejście konsoli w tryb czuwania.
Wskazówka
W trybie czuwania zasilanie konsoli nie jest całkowicie wyłączane. Jeśli konsola nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyciągnąć wtyczkę kabla zasilania sieciowego
z gniazda.
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Odtwarzanie zawartości

Za pomocą konsoli PlayStation®2 można odtwarzać gry, dyski DVD-Video i dyski audio CD.
Włóż dysk, aby rozpocząć odtwarzanie.
Włóż dysk do konsoli stroną
z etykietą do góry.

Delikatnie naciśnij środkową część
pokrywy dysku, aby ją zamknąć.

Przycisk trybu ANALOG

Przycisk @/1 (włączania/czuwania)/RESET

Wskaźnik trybu

Naciśnij przycisk A (otwierania),
aby otworzyć pokrywę dysku.

Aby uzyskać instrukcje na temat odtwarzania gier, patrz „Odtwarzanie gier” ( strona 11).
Aby uzyskać informacje na temat odtwarzania dysków DVD, patrz „Odtwarzanie dysków DVD” ( strona 12).
Aby uzyskać informacje na temat odtwarzania dysków audio CD, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika ( strona 6).

Odtwarzanie dźwięku w standardzie Dolby Digital lub DTS

Urządzenie odtwarzające dźwięk cyfrowy należy podłączyć do konsoli PlayStation®2 za pomocą dostępnego w sprzedaży cyfrowego kabla optycznego (przeznaczonego do
odtwarzania dźwięku).
(Setup)
•	Aby odtwarzać dźwięk z dysków DVD-Video: W panelu sterowania (-> strona 12) wybierz ustawienie „On” (Wł.) opcji „Dolby Digital” lub „DTS” w obszarze
[Konfiguracja] t „Audio Setup” (Konfiguracja dźwięku) t „Audio Digital Out” (Sygnał wyjściowy dźwięku cyfrowego).
• Aby odtwarzać dźwięk z gier: Metoda konfiguracji różni się w zależności od gry. Aby uzyskać informacje szczegółowe, zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi z grą.
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Odtwarzanie gier
Za pomocą konsoli PlayStation®2 można odtwarzać oprogramowanie w formacie
PlayStation®2 i PlayStation®.

Rozpoczynanie gry
Włóż dysk, aby rozpocząć odtwarzanie.

Resetowanie gry

Naciśnij przycisk @/1/RESET. Uważaj, aby nie nacisnąć przypadkowo przycisku
@/1/RESET podczas grania, ponieważ spowoduje to zresetowanie gry.

Kończenie gry

Po zapisaniu danych gry wyłącz konsolę, a następnie wyjmij dysk.

Korzystanie z kontrolera analogowego
Kontroler analogowy (DUALSHOCK®2) jest wyposażony w rozpoznające nacisk
przyciski i drążki. Umożliwia to precyzyjniejsze sterowanie w grach dzięki
rozpoznawaniu przez kontroler siły nacisku przycisków oraz kątów wychylenia
drążków analogowych. Kontroler jest również wyposażony w funkcję wibracji.

Przełączanie trybów

W zależności od gry może być konieczne ustawienie trybu cyfrowego lub
analogowego kontrolera. Naciśnij przycisk trybu ANALOG, aby ustawić tryb
analogowy kontrolera (wskaźnik zaświeci na czerwono). Aby powrócić do trybu
cyfrowego, naciśnij ponownie przycisk trybu ANALOG. Niektóry gry wybierają
właściwy tryb automatycznie.

Korzystanie z kart pamięci
Za pomocą kart pamięci (sprzedawanych oddzielnie) można zapisywać i ładować
dane gier. Można również usuwać dane gier i kopiować je z jednej karty pamięci
na drugą.

Typy kart pamięci

Istnieją dwa typy kart pamięci. Należy wybrać kartę pamięci odpowiednią dla
używanego oprogramowania.
Typ karty pamięci

Zgodne oprogramowanie

Ilość pamięci

Memory Card
(Karta pamięci) (8 MB)
(do PlayStation®2)
(SCPH-10020 E)

Oprogramowanie w formacie
PlayStation®2

Około 8 MB

Memory Card
(Karta pamięci)
(SCPH-1020 E)*
* To urządzenie nie jest
już produkowane.

Oprogramowanie w formacie
PlayStation®

15 bloków pamięci
(około 120 KB)

PL

MagicGate™ to technologia ochrony praw autorskich opracowana przez firmę
Sony Corporation.

Wkładanie karty pamięci

Włóż kartę pamięci do gniazda kart pamięci. Niektóre gry wymagają użycia
określonego gniazda kart pamięci.
Gniazda kart pamięci

MEMORY CARD

MEMORY CARD
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Kopiowanie lub usuwanie zapisanych danych

Można usuwać zapisane dane lub kopiować je na inną kartę pamięci.
Aby wybierać elementy, używaj przycisków kierunku i przycisku .

1
2
3

Włącz konsolę bez wkładania do niej dysku, a następnie włóż
kartę pamięci.
Wybierz opcję „Browser” (Przeglądarka), a następnie wybierz
kartę pamięci, z której chcesz skopiować lub usunąć dane.
Wybierz ikonę elementu danych, a następnie wybierz opcję
„Copy” (Kopiuj) lub „Delete” (Usuń).
Postępuj według instrukcji na ekranie, aby ukończyć czynności.

Odtwarzanie dysków DVD
Za pomocą konsoli PlayStation®2 można odtwarzać dyski DVD.

Rozpoczynanie odtwarzania dysku DVD
Włóż dysk DVD, aby rozpocząć odtwarzanie.

Korzystanie z odtwarzacza DVD
Naciśnij przycisk SELECT.

Wybierz ikonę.

Korzystanie z gier w Internecie
Można grać w gry w Internecie, podłączając konsolę PlayStation®2 do sieci.

Wymagane elementy
•
•
•
•

Gra dla konsoli PlayStation®2 obsługująca funkcję sieci
Szerokopasmowe łącze internetowe
Dostępny w sprzedaży kabel sieciowy Ethernet
Karta Memory Card (Karta pamięci) (8 MB) (do PlayStation®2)
(sprzedawana oddzielnie)

Tworzenie konfiguracji sieciowej

Na ekranie zostanie
wyświetlony panel
sterowania.

Przycisk
SELECT

Elementy w panelu sterowania

W panelu sterowania można wybierać następujące opcje.
Ikona

Aby grać w gry w Internecie, podłącz dostępny w sprzedaży kabel sieciowy
Ethernet do złącza sieciowego, a następnie utwórz konfigurację sieciową. Aby
uzyskać informacje na temat tworzenia konfiguracji sieciowej, zapoznaj się z
instrukcjami dostarczonymi z grą.
Złącze NETWORK

O

Funkcja
Menu

Wyświetlanie menu dysku DVD-Video.

Top Menu
(Menu główne)

Wyświetlanie menu dysku DVD-Video.

Return (Powrót)

Powracanie do poprzednio wybranego ekranu w
obszarze menu dysku DVD.

Audio Options
(Opcje dźwięku)
Angle Options
(Opcje ujęć)
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Dostępny w sprzedaży
kabel sieciowy Ethernet

Wyświetlanie i zmienianie opcji dźwięku w
przypadku dysków DVD z wieloma ścieżkami
dźwiękowymi.

Wyświetlanie i zmienianie kątów ujęć w przypadku
dysków DVD z opcjami różnych ujęć.

Ikona

Funkcja
Subtitle Options
(Opcje napisów)

Wyświetlanie i zmienianie opcji napisów w
przypadku dysków DVD z opcjami napisów.

Go To (Przejdź)

Przechodzenie do wybranego tytułu, rozdziału lub
określonego miejsca i rozpoczynanie odtwarzania.

Setup
(Konfiguracja)

Ikona

Funkcja
Program Play
(Odtwarzanie
zaprogramowane)

Rozpoczynanie odtwarzania tytułów lub rozdziałów
w kolejności zaprogramowanej.

Wyświetlanie i zmienianie opcji języka, jakości
obrazu, poziomu kontroli rodzicielskiej, dźwięku itp.

Repeat Play
(Powtarzanie
odtwarzania)

Wybieranie powtarzania odtwarzania wszystkich
tytułów na dysku, pojedynczego tytułu lub
pojedynczego rozdziału.

Time Display
(Wyświetlanie
czasu)

Wyświetlanie numeru bieżącego tytułu lub
rozdziału, informacji na temat czasu, który upłynął
itp.

Original/Play List
(Oryginalne/lista
odtwarzania)

Wybieranie odtwarzania zawartości oryginalnej lub
listy odtwarzania w przypadku dysków DVD-RW
(w trybie VR).

Help (Pomoc)

Wyświetlanie funkcji przycisków kierunku
kontrolera analogowego (DUALSHOCK®2).

Clear (Wyczyść)

Go to Chapter
(Przejdź do
rozdziału)

Czyszczenie wybranych numerów lub trybów
odtwarzania.

Wprowadzanie numeru rozdziału do odtworzenia.

Previous/Next
(Poprzedni/
następny)

Powracanie/przechodzenie do początku bieżącego,
poprzedniego lub następnego rozdziału.

Search (Wyszukaj)

Szybkie przechodzenie do tyłu/do przodu.

Slow (Zwolnij)

Zmienianie trybu zwolnionego odtwarzania/cofania.

Play (Odtwórz)

Rozpoczynanie odtwarzania.

Pause (Wstrzymaj)

Wstrzymywanie odtwarzania.

Stop (Zatrzymaj)

Zatrzymywanie odtwarzania. Ponowne wybranie
opcji x (Stop) [Zatrzymaj] po zatrzymaniu
odtwarzania powoduje wyczyszczenie ustawienia
trybu wznawiania (odtwarzania od ostatniego
punktu zatrzymania).

A-B Repeat
(Powtarzanie A–B)

Określanie sceny do odtworzenia i rozpoczynanie
jej odtwarzania.

Shuffle Play
(Odtwarzanie
losowe)

Rozpoczynanie odtwarzania tytułów lub rozdziałów
w kolejności losowej.

Wskazówki
• Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów panelu sterowania, należy
zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika ( strona 6).
• Odtwarzaczem DVD można sterować za pomocą pilota DVD (do PlayStation®2)
(sprzedawanego oddzielnie).
•	Niektórych opcji panelu sterowania nie można wybrać w trybie wznawiania.
Aby wybrać te opcje, należy anulować tryb wznawiania, wybierając opcję
x (Stop) [Zatrzymaj] w panelu sterowania, a następnie wybierając ponownie
opcję x (Stop) [Zatrzymaj] po zatrzymaniu odtwarzania.
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Ustawienia kontroli rodzicielskiej
Ustawianie ograniczeń kontroli rodzicielskiej
W panelu sterowania wybierz kolejno opcje
(Setup) [Konfiguracja]
t „Custom Setup” (Konfiguracja niestandardowa) t „Parental Control”
(Kontrola rodzicielska).
Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zarejestrować lub wprowadzić hasło.
Po zarejestrowaniu lub wprowadzeniu hasła przejdź przez wyświetlane ekrany,
aby wybrać region i poziom kontroli rodzicielskiej.
Wskazówki
• W przypadku wybrania opcji „Other” (Inny) w obszarze opcji regionu, aby
zapoznać się z listą kodów regionów, należy skorzystać z Podręcznika
użytkownika ( strona 6).
•	Należy pamiętać, że im niższa wartość poziomu kontroli rodzicielskiej zostanie
ustawiona, tym większe będą ograniczenia.
• Aby wyczyścić ustawienie kontroli rodzicielskiej, należy wybrać ustawienie
„Off” (Wył.) tej opcji.
• Aby zmienić hasło, należy wybrać opcję „Change Password” (Zmień hasło) w
obszarze opcji kontroli rodzicielskiej, a następnie postępować według instrukcji
na ekranie, aby ukończyć czynności.

Tymczasowa zmiana ustawień kontroli rodzicielskiej
Rozpocznij odtwarzanie dysku DVD. Po wyświetleniu przez system monitu
wybierz opcję „Yes” (Tak), a następnie wprowadź hasło.
Wskazówki
• Nie można zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej bez wprowadzenia hasła.
• Po zatrzymaniu odtwarzania dysku DVD poziom kontroli rodzicielskiej powróci
do ustawienia domyślnego.
• W przypadku zapomnienia hasła patrz „Rozwiązywanie problemów”
( strona 16).
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Korzystanie z kabla innego niż dostarczony przewód AV
Jakość obrazu różni się w zależności od typu użytego kabla. Aby ustalić najlepszą
metodę połączenia, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi poniżej.
W przypadku użycia kabla innego niż dostarczony przewód AV należy zapoznać
się z instrukcjami dostarczonymi z kablem.
Telewizor

Typ kabla

Telewizor z wejściami Component Video

Przewód Component AV (SCPH-10490)

Telewizor ze złączem Euro-AV (SCART)

Przewód Euro-AV (SCPH-10142)

Telewizor z wejściami S VIDEO

Przewód S VIDEO (SCPH-10480)

Skala jakości obrazu

Przewód AV (dostarczony w zestawie)

Wysoka jakość

Przewód S VIDEO

Przewód Component AV
Skalę zamieszczono wyłącznie w celach referencyjnych. Jakość obrazu może być
różna w zależności od produktu lub stanu technicznego telewizora.
W przypadku użycia przewodu Euro-AV jakość obrazu może różnić się w zależności
od złącza AV telewizora. Aby uzyskać optymalną jakość obrazu, należy podłączyć
przewód Euro-AV do złącza telewizora zgodnego ze standardem RGB. Informacje
szczegółowe znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.

Zgodne oprogramowanie
DVD

DVD-ROM w formacie PlayStation®2
DVD-ROM (DVD-Video)
DVD+R / DVD+RW
DVD-R/DVD-RW (tylko tryb wideo/VR)

CD

CD-ROM w formacie PlayStation®2
CD-ROM w formacie PlayStation®
CD-DA (Audio CD)

Uwagi

• Odtwarzanie niektórych dysków może nie być możliwe ze względu na
zarysowania, zabrudzenia lub problemy, które wystąpiły podczas ich nagrywania.
• W niniejszym podręczniku termin „DVD-Video” odnosi się do dysków DVD-R,
DVD-RW (tryb wideo), DVD+R i DVD+RW.
• Funkcję odtwarzania dysków audio CD niniejszego urządzenia opracowano pod
kątem zgodności ze standardem Compact Disc (CD). Ostatnio niektóre firmy
fonograficzne rozpoczęły sprzedaż dysków z muzyką zakodowanych w celu
ochrony praw autorskich. Niektóre z tych dysków nie są zgodne ze standardem
CD i nie można odtwarzać ich za pomocą tego produktu.
• DualDisc to dwustronny dysk zawierający na jednej stronie materiał DVD, a na
drugiej cyfrowy dźwięk. Ponieważ strona z materiałem audio nie jest zgodna ze
standardem Compact Disc (CD), możliwość odtwarzania takiego dysku za
pomocą niniejszego urządzenia nie jest gwarantowana.
• Nie należy odtwarzać nielegalnie skopiowanych dysków. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie konsoli.

Kody regionów

Do niektórych dysków przypisywane są „kody regionów” oznaczające
geograficzny obszar ich sprzedaży. Konsola może odtwarzać dyski o
następujących kodach regionów.
Dysk
DVD

Kod regionu

2

ALL
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DVD-ROM w formacie PlayStation®2
CD-ROM w formacie PlayStation®2
CD-ROM w formacie PlayStation®

Dyski DVD-Video

Konsola może odtwarzać wyłącznie dyski nagrane w standardzie transmisji PAL.

Dyski DVD-R, DVD-RW, DVD+R i DVD+RW

• Można odtwarzać wyłącznie dyski „sfinalizowane”.
• Za pomocą konsoli nie można odtwarzać cyfrowej zawartości wideo 		
zabezpieczonej przed kopiowaniem zarejestrowanej na zgodnych z
technologią CPRM (Content Protection for Recordable Media) dyskach
DVD-RW lub DVD-R.
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Akcesoria

Rozwiązywanie problemów

Nabywając akcesoria, należy upewnić się, że dane urządzenia są zgodne z
niniejszym modelem konsoli PlayStation®2.

Informacje na temat pilota DVD (do PlayStation®2)

Kupując nowego pilota DVD, należy wybrać urządzenie o numerze modelu
SCPH-10420 E nie wyposażone w port podczerwieni (do PlayStation®2).

Informacje na temat przystawek Multitap

Z tą konsolą można używać wyłącznie przystawki Multitap (do PlayStation®2)
(SCPH-70120 E) (sprzedawanej oddzielnie). Do urządzenia nie należy podłączać
przystawek Multitap o innych numerach modelu, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie konsoli.

Wymienione poniżej akcesoria przeznaczone na konsol PlayStation® i
PlayStation®2 nie są zgodne z tym modelem konsoli PlayStation®2.
Nazwa produktu

SCPH-10350 E

Karta sieciowa (Ethernet) (do PlayStation®2)

SCPH-10090 E

Przystawka Multitap (do PlayStation®2)

SCPH-1070 E

Przystawka Multitap

SCPH-10040 E

Podstawa pionowa (do PlayStation®2)

SCPH-70110 E

Podstawa pionowa (do PlayStation®2)

SCPH-10110 E

Pozioma podstawa (do PlayStation®2)

-

Produkty korzystające ze złącza
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W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy:

•	Konsola jest włączona. Naciśnij przycisk @/1/RESET, aby włączyć konsolę
(wskaźnik @/1 zaświeci na zielono).
• Wtyczka kabla zasilania sieciowego jest całkowicie włożona do gniazda
elektrycznego.
• Kable są prawidłowo podłączone.

Obraz

Akcesoria niezgodne z tym modelem konsoli

Numer modelu

Jeśli podczas eksploatacji konsoli PlayStation®2 występują problemy, należy
zapoznać się z niniejszą sekcją. Jeśli problemu nie udaje się rozwiązać, należy
skontaktować się z infolinia działu obsługi klienta PlayStation®. Numer infolinii
znajduje się na karcie gwarancyjnej.

S400 i.LINK

Brak obrazu na ekranie telewizora.
,	Zmień tryb sygnału wejściowego telewizora na odpowiedni dla używanego
złącza konsoli.
,	Mógł wystąpić problem dotyczący kabla. Spróbuj użyć innego kabla zgodnego
z konsolą PlayStation®2.
Obraz jest niestabilny.
,	Jeśli konsola jest podłączona do wejść Component AV telewizora*, wybierz
ustawienie „Y Cb/Pb Cr/Pr” opcji „Component Video Out” (Sygnał wyjściowy
Component Video) w menu System Configuration (Konfiguracja systemu).
Aby zmienić ustawienie, użyj dostarczonego przewodu AV, a następnie podłącz
konsolę do telewizora za pomocą przewodu Component AV (sprzedawanego
oddzielnie).
* Podłączając konsolę do telewizora obsługującego wyłącznie sygnał wejściowy w
standardzie RGB, należy wybrać ustawienie „RGB” opcji „Component Video Out”
(Sygnał wyjściowy Component Video).

,	Jeśli konsolę podłączono do magnetowidu lub nagrywarki DVD, technologia
ochrony praw autorskich stosowana w przypadku niektórych dysków DVD
może spowodować zakłócenia obrazu, jego rozjaśnienie lub przyciemnienie.
Jeśli ma to miejsce, należy podłączyć konsolę bezpośrednio do telewizora.

,	Jeśli konsolę podłączono do telewizora lub kabla*1 niezgodnego z technologią
skanowania progresywnego (480p), po wybraniu ustawienia „On” (Wł.)
opcji „Progressive” (Skanowanie progresywne) w obszarze
(Setup)
[Konfiguracja] t „Screen Setup” (Konfiguracja ekranu) w panelu sterowania
odtwarzacza DVD nie zostanie wyświetlony obraz. W takim przypadku
należy przy włożonym dysku DVD nacisnąć przycisk @/1/RESET, po czym
natychmiast nacisnąć i przytrzymać przycisk START na kontrolerze*2.
Ustawienie opcji „Progressive” (Skanowanie progresywne) zostanie
wyczyszczone, a obraz z dysku DVD zostanie prawidłowo wyświetlony.
*1 Przewód Component AV (sprzedawany oddzielnie) jest zgodny z technologią
skanowania progresywnego.
*2 Kontroler należy podłączyć do portu kontrolera 1.

Rozmiary obrazu wideo i ekranu telewizora nie są zgodne.
,	Jeśli konsolę podłączono do telewizora szerokoekranowego (o proporcjach
obrazu 16:9), sprawdź ustawienia telewizora, ponieważ mogą one zastępować
ustawienia konsoli. Informacje szczegółowe znajdują się w instrukcji obsługi
telewizora.
,	Dostosuj rozmiar obrazu z dysku DVD do ekranu telewizora. Rozpocznij
odtwarzanie dysku DVD, a następnie zatrzymaj je. Dostosuj ustawienie „TV
Type” (Typ telewizora) w obszarze
(Setup) [Konfiguracja] t „Screen
Setup” (Konfiguracja ekranu) w panelu sterowania.
, W przypadku niektórych dysków DVD nie można zmienić rozmiaru obrazu.
,	Sprawdź, czy konsolę podłączono bezpośrednio do wejścia wideo w
telewizorze. Jeśli między konsolą a telewizorem znajduje się przełącznik lub
odbiornik (wzmacniacz sygnału AV), nie można zmienić rozmiaru obrazu.
, W przypadku niektórych telewizorów nie można zmienić rozmiaru obrazu.

Dźwięk
Brak dźwięku.
, Sprawdź, czy dźwięk w telewizorze nie został całkowicie wyłączony za
pomocą opcji wyciszenia i odpowiednio dostosuj głośność telewizora.
, Jeśli konsola jest podłączona do urządzenia audio, sprawdź jego ustawienia.
Informacje szczegółowe znajdują się w instrukcji obsługi danego urządzenia.
, Mógł wystąpić problem dotyczący używanego kabla. Spróbuj użyć innego
kabla zgodnego z konsolą PlayStation®2.

,	Niektóre pozycje oprogramowania w formacie PlayStation®2 nie obsługują
sygnału wyjściowego ze złącza DIGITAL OUT (OPTICAL). Podczas
odtwarzania takiego oprogramowania nie będzie emitowany dźwięk,
nawet w przypadku użycia cyfrowego kabla optycznego przeznaczonego
do odtwarzania dźwięku. Podłącz konsolę do urządzenia audio za pomocą
analogowego przewodu AV, na przykład przewodu AV dostarczonego z
konsolą.
Brak dźwięku lub dźwięk z urządzenia cyfrowego audio jest słabej
jakości.
,	Jeśli konsolę podłączono do cyfrowego urządzenia audio, należy dostosować
ustawienie „Digital Out (Optical)”. Włącz konsolę bez wkładania do niej
dysku, a następnie w menu System Configuration (Konfiguracja systemu)
wybierz ustawienie „On” (Wł.) opcji „Digital Out (Optical)”.
,	W przypadku odtwarzania dźwięku w formacie DTS należy wybrać ustawienie
„On” (Wł.) opcji „DTS” w obszarze
(Setup) [Konfiguracja] t „Audio
Setup” (Konfiguracja dźwięku) t „Audio Digital Out” (Sygnał wyjściowy
dźwięku cyfrowego). Jeśli podłączone urządzenie nie jest wyposażone w
dekoder DTS, nie można odtwarzać dźwięku w tym formacie.
Brak dźwięku przestrzennego podczas odtwarzania dysku DVD
zawierającego ścieżkę dźwiękową Dolby Digital.
,	Sprawdź, czy konsola jest podłączona do urządzenia audio z wbudowanym
dekoderem Dolby Digital za pomocą cyfrowego kabla optycznego.
,	Aby odtwarzać dźwięk w formacie Dolby Digital, wybierz ustawienie „On”
(Wł.) opcji „Dolby Digital” w obszarze
(Setup) [Konfiguracja] t „Audio
Setup” (Konfiguracja dźwięku) t „Audio Digital Out” (Sygnał wyjściowy
dźwięku cyfrowego) w panelu sterowania odtwarzacza DVD.

Eksploatacja
Nie można odtworzyć dysku.
,	Sprawdź, czy dyski danego typu można odtwarzać za pomocą konsoli.
,	Sprawdź, czy dysk jest czysty oraz czy znajduje się w dobrym stanie. Jeśli
dysk jest zabrudzony, delikatnie wyczyść go za pomocą miękkiej ściereczki.
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,	Oprogramowanie w formacie PlayStation® może nie działać prawidłowo na
tej konsoli. Więcej informacji znajduje się w naszej witrynie internetowej pod
adresem www.eu.playstation.com/ps2
, Jeśli dysk ma etykietę, umieść go w konsoli, kierując etykietę w górę.
, Jeśli dysk DVD-R lub DVD-RW nie został sfinalizowany, nie można go
odtwarzać.
,	Za pomocą konsoli nie można odtwarzać cyfrowej zawartości wideo
zabezpieczonej przed kopiowaniem zarejestrowanej na zgodnych z technologią
CPRM (Content Protection for Recordable Media) dyskach DVD-RW lub
DVD-R.
,	Sprawdź, czy kod regionu dysku DVD jest dostosowany do konsoli. Upewnij
się również, iż standard transmisji jest prawidłowy.
,	Na dysku mogła zostać zastosowana funkcja kontroli rodzicielskiej. Postępuj
według instrukcji na ekranie, aby tymczasowo znieść ograniczenia wynikające
z ustawionego poziomu kontroli rodzicielskiej.
Kontroler nie działa prawidłowo.
, Jeśli oprogramowanie jest zgodne wyłącznie z kontrolerem analogowym
(DUALSHOCK®2), nie będzie ono działać poprawnie z kontrolerem
analogowym (DUALSHOCK®). Użyj kontrolera odpowiedniego dla
danego oprogramowania. Informacje szczegółowe znajdują się w instrukcji
oprogramowania.
,	Czasami oprogramowanie wymaga użycia określonego portu kontrolera.
Sprawdź, czy kontroler jest podłączony do właściwego portu. Informacje
szczegółowe znajdują się w instrukcji oprogramowania.
,	Mógł wystąpić problem dotyczący używanego kontrolera. Spróbuj użyć innego
kontrolera zgodnego z konsolą PlayStation®2.
Wolna reakcja na naciskanie przycisków.
, Niektóre telewizory LCD i monitory do komputerów charakteryzują się długim
czasem reakcji. Nie oznacza to awarii.
Drążki analogowe kontrolera nie działają prawidłowo.
,	W przypadku wystąpienia tych objawów wychyl maksymalnie lewy i prawy
drążek analogowy kontrolera analogowego (DUALSHOCK®2), zataczając
nimi jak największe koło; umożliwia to ustalenie optymalnego zasięgu ich
działania. Pamiętaj, aby zatoczyć drążkami jak najrówniejsze koło.
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Konsola nie rozpoznaje karty pamięci. Nie można zapisać lub
skopiować danych na kartę pamięci.
,	Sprawdź, czy karta pamięci jest zgodna z używanym oprogramowaniem. Aby
zapisać lub załadować dane oprogramowania w formacie PlayStation®2, użyj
karty Memory Card (Karta pamięci) (8 MB) (do PlayStation®2) (SCPH-10020
E). Aby zapisać lub załadować dane oprogramowania w formacie PlayStation®,
użyj karty Memory Card (Karta pamięci) (SCPH-1020 E).
,	Nie można kopiować zapisanych danych oprogramowania w formacie
PlayStation®2 na kartę Memory Card (Karta pamięci) (SCPH-1020 E).
,	Sprawdź, czy karta pamięci została prawidłowo włożona do konsoli.
,	Mógł wystąpić problem dotyczący używanej karty pamięci. Jeśli dostępna jest
inna karta pamięci zgodna z konsolą PlayStation®2, spróbuj zamienić karty
pamięci.
Dane zapisane na karcie pamięci są uszkodzone.
,	Podczas zapisywania, ładowania, kopiowania lub usuwania danych nie należy
wykonywać poniższych czynności. W przeciwnym wypadku dane mogą zostać
uszkodzone.
• Nie wyjmuj karty pamięci ani nie odłączaj kontrolera.
• Nie otwieraj pokrywy dysku.
• Nie resetuj konsoli.
• Nie wyłączaj konsoli.
Konsola nie działa prawidłowo.
,	Na działanie konsoli mogą mieć wpływ ładunki elektrostatyczne lub podobne
zjawiska. Wyłącz konsolę i wyjmij wtyczkę kabla zasilania sieciowego z
gniazda elektrycznego. Następnie podłącz konsolę do gniazda i włącz ją.
Wskaźnik ?/1 miga na czerwono, a konsola nie działa.
,	Nie korzystaj z konsoli, dopóki wskaźnik nie przestanie migać. Umieszczenie
konsoli w miejscu, w którym panuje bardzo wysoka temperatura lub
zablokowanie otworów wentylacyjnych urządzenia powoduje wzrost
temperatury w jego wnętrzu, co uniemożliwia jego prawidłową pracę.

Użytkownik nie pamięta hasła.
,	Hasło można wyczyścić, wykonując następujące czynności:
1 Włóż dysk DVD nie korzystający z funkcji kontroli rodzicielskiej.
2	W panelu sterowania wybierz opcję x (Stop) [Zatrzymaj], aby
zatrzymać odtwarzanie, a następnie wybierz ponownie opcję
x (Stop) [Zatrzymaj], aby wyczyścić tryb wznawiania.
3	W panelu sterowania wybierz kolejno opcje
(Setup)
[Konfiguracja] t „Custom Setup” (Konfiguracja
niestandardowa) t „Parental Control” (Kontrola rodzicielska),
a następnie naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła.
4	Naciśnij przycisk SELECT na kontrolerze, a następnie na
wyświetlonym ekranie wprowadź numer „7444”.
	Zarejestrowane hasło zostanie wyczyszczone, a następnie zostanie
wyświetlony ekran umożliwiający zarejestrowanie nowego hasła.
Wprowadź nowe hasło.
Dysk DVD nie działa. Nie można zmienić niektórych ustawień
dysku DVD.
,	Opcje odtwarzania lub ustawienia niektórych dysków DVD są wstępnie
ustalane przez producenta. Ponieważ konsola PlayStation®2 odtwarza dyski
DVD na podstawie obecnych na nich ustawień, niektóre funkcje mogą być
niedostępne pomimo wykonywania czynności opisanych w niniejszym
dokumencie i Podręczniku użytkownika ( strona 6).
,	Niektórych ustawień nie można zmieniać podczas odtwarzania lub w trybie
wznawiania. Wybierz opcję x (Stop) [Zatrzymaj] w panelu sterowania,
aby zatrzymać odtwarzanie, a następnie wybierz ponownie opcję x (Stop)
[Zatrzymaj], aby wyczyścić tryb wznawiania.

Sieć
Nie można uzyskać połączenia z siecią.
,	Sprawdź, czy ustawienia sieci są prawidłowe. Zapoznaj się z informacjami
otrzymanymi od usługodawcy internetowego i instrukcjami dostarczonymi z
oprogramowaniem, a następnie dostosuj odpowiednio ustawienia.
,	Sprawdź, czy kabel sieciowy Ethernet jest prawidłowo podłączony.

,	Sprawdź, czy używany jest kabel sieciowy Ethernet odpowiedniego typu
(skrosowany lub prosty). Informacje szczegółowe znajdują się w instrukcji
obsługi danego urządzenia sieciowego.
,	Sprawdź, czy urządzenie sieciowe jest prawidłowo podłączone. Sprawdź
również poprawność ustawień urządzenia sieciowego. Informacje szczegółowe
znajdują się w instrukcji obsługi danego urządzenia sieciowego.

Gwarancja

PL

Dziękujemy za zakup niniejszego produktu. Termin „produkt” odnosi się do
komputerowego systemu rozrywki PlayStation®2 wraz z akcesoriami i/lub
urządzeniami peryferyjnymi znajdującymi się w jego opakowaniu. Niniejsza
gwarancja nie obejmuje oprogramowania dostarczanego z produktem lub
oddzielnie.
Firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd („firma SCEE”) gwarantuje, że
niniejszy produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych, które mogą
powodować usterki podczas normalnego użytkowania produktu zgodnie z
warunkami przedstawionymi poniżej i zobowiązuje się przez okres 1 (jednego)
roku od daty pierwszego zakupu produktu do bezpłatnej naprawy lub wymiany
(według uznania firmy SCEE) dowolnej części tego produktu, jeśli usterka
powstanie w wyniku wady materiałowej lub wykonawczej. Wymiana obejmuje
nową lub naprawioną część albo urządzenie (według uznania firmy SCEE), które
zostaną objęte gwarancją przez pozostały okres gwarancji pierwotnej.
Niniejsza gwarancja stanowi dodatek do praw statutowych konsumenta (na mocy
właściwego prawa) i w żaden sposób na te prawa nie wpływa.
Niniejszej gwarancji udziela firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.

WAŻNE

1. W przypadku składania reklamacji należy skontaktować się z lokalnym działem
obsługi klienta (numer infolinii znajduje się w podręczniku użytkownika
oprogramowania w formacie PlayStation® i PlayStation®2), aby uzyskać instrukcje
dotyczące dokonywania zwrotów oraz inne wskazówki.
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2. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko:

i.	na terenie Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga,
Niemiec, Portugalii, Szwajcarii i Włoch; oraz

ii.	jeśli oryginalny paragon, faktura lub inny dowód zakupu (z datą zakupu i
nazwą sprzedawcy) zostanie przedstawiony razem z wadliwym produktem
(od daty zakupu dokument nie może zostać uszkodzony ani zmieniony);
oraz
iii.	jeśli plomba gwarancyjna i numer seryjny na produkcie nie zostały
uszkodzone, zmienione lub usunięte.

3. 	Produkt nie podlega reklamacji na mocy niniejszej gwarancji, jeśli został
uszkodzony w wyniku:
i.
		
		
		
		
		
		

użytkowania w celach komercyjnych, wypadku, zwykłego zużycia
materiałów, zaniedbania, nadmiernej lub niewłaściwej eksploatacji
(włączając w to bez wyjątków użytkowanie produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem i/lub nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących prawidłowego
użytkowania i konserwacji oraz instalację lub użytkowanie w sposób
niezgodny z lokalnymi normami technicznymi i wymogami 		
bezpieczeństwa);

ii. podłączania jakichkolwiek nieautoryzowanych urządzeń peryferyjnych
		 (włącznie z wszelkimi urządzeniami wpływającymi na działanie gier,
		 adapterami i zasilaczami);

iii.	wprowadzania jakichkolwiek zmian lub regulacji produktu
przeprowadzanych z jakiegokolwiek powodu, bez znaczenia, czy zostały
one wykonane prawidłowo;

iv.	czynności konserwacji i napraw przeprowadzanych poza autoryzowanymi
punktami serwisowymi firmy SCEE;

v.
		

używania nieautoryzowanego oprogramowania, zainfekowania wirusami,
pożaru, powodzi lub innych katastrof naturalnych.

4.	W zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo niniejsza gwarancja
stanowi jedyne i wyłączne zabezpieczenie w przypadku defektów produktu
— wszelkie inne gwarancje i postanowienia, wyraźne lub dorozumiane w
jakimkolwiek zakresie dotyczące tego produktu zostają wyłączone. Zarówno
firma SCEE, jak i jakikolwiek podmiot firmy Sony, jej dostawcy lub
autoryzowane punkty serwisowe nie ponoszą odpowiedzialności za specjalne,
przypadkowe, niebezpośrednie lub wynikowe straty albo szkody.
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Jeśli produkt wymaga naprawy, która nie jest objęta niniejszą gwarancją, należy
zasięgnąć rady lokalnego działu obsługi klienta pod odpowiednim numerem
infolinii. Mieszkańcy krajów nie wymienionych powyżej powinni skontaktować
się ze sprzedawcą.

Prawa autorskie i znaki towarowe
„ ”, „PlayStation”, „
”, „DUALSHOCK” i „
” są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Computer Entertainment Inc.
„SONY” i „ ” są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a „MagicGate” jest
znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
This product incorporates copyright protection technology that is protected by
method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned
by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright
protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is
intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized
by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
This product is manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and
the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Confidential unpublished works. ©1992-1997 Dolby Laboratories. All rights
reserved.
“DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks of DTS, Inc.
i.LINK and i.LINK logo “ ” are trademarks.
Sony Computer Entertainment Inc. uses DNAS (Dynamic Network Authentication
System), a proprietary authentication system, to help protect copyright and security
in connecting the PlayStation®2 console to a network. DNAS may retrieve
information about a user’s hardware and software for authentication, copy
protection, account blocking, system, rules, or game management and other
purposes. The information collected does not identify the user personally. The
unauthorised transfer, exhibition, export, import or transmission of programs and
devices circumventing its authentication scheme may be prohibited by law.

Informacje na temat ochrony praw autorskich
Skopiowanie dysku DVD odtwarzanego za pomocą tego urządzenia może być
niemożliwe lub podlegać ograniczeniom w wyniku zastosowania technologii
ochrony praw autorskich. Nagrywanie lub kopiowanie dysków DVD do
prywatnego użytku oraz usuwanie lub pomijanie mechanizmu ochrony praw
autorskich może być zabronione na mocy właściwego prawa.
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