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Ligue um cabo Ethernet (vendido em separado) ao sistema PS3TM.

Selecione       (Definições)           (Definições de Rede)     [Definições de Ligação à Internet].

Selecione [Fácil].

Verifique se as definições estão corretas e guarde as definições.

Utilizar a PSNSM

Router sem fios 
(ponto de acesso)

Router

Parte frontal do sistema

Insira o disco com a etiqueta virada para cima.

Categoria

Item

Menu XMBTM (XrossMediaBar)

para a porta de entrada de vídeo 
do televisor

Cabo AV Cabo de alimentação de AC

Entrada AC INPorta AV MULTI OUT

Porta USB

para a tomada de 
eletricidade

Verde contínuo: Sistema com a alimentação ligada
Verde intermitente: Sistema a desligar
Vermelho contínuo: Sistema desligado (em modo standby)

Ligação e configuração Reproduzir o conteúdo do disco

* Os botões L3 e R3 funcionam 
premindo os manípulos.

A PSNSM dá-lhe acesso imediato a uma variedade de serviços - incluindo jogos 
online, e conteúdos, filmes e jogos transferíveis na     (PlayStation®Store) -, e locais 
para conversar, em     (Amigos). Para utilizar a PSNSM, o utilizador tem de ter uma 
conta na Sony Entertainment Network. Para criar uma conta, selecione 
     (Inscrever-se), em      (PSN), e siga as instruções no ecrã. 
A PSNSM e a PlayStation®Store não estão disponíveis em todos os países e idiomas, 
consulte eu.playstation.com/legal para mais pormenores. Necessita de uma ligação 
de banda larga à internet. Os utilizadores são responsáveis pelas taxas da ligação 
de banda larga à internet. Os utilizadores têm de ter mais de 7 anos, e os 
utilizadores com menos de 18 anos precisam de ter consentimento parental. Podem 
ser aplicadas taxas por alguns conteúdos e/ou serviços. A inscrição também é 
possível através do navegador de internet, em eu.playstation.com.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A informação contida neste manual está sujeita a 
alterações sem aviso prévio.
"     ", "PlayStation", "             ", "DUALSHOCK", "      ", "                    " e "    " são marcas comerciais registadas da 
Sony Computer Entertainment Inc. "            " é uma marca comercial da mesma empresa.
"XMB" e "xross media bar" são marcas comerciais da Sony Corporation e da Sony Computer Entertainment Inc.
"SONY" e "    " são marcas comerciais registadas da Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" é uma marca 
comercial da mesma empresa.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. Todos os direitos reservados.

Alterne letras
 maiúsculas

 com minúsculas

Eliminar Confirme os carateres 
introduzidos e saia 
do teclado

Segurança e suporte
Este documento contém informações sobre como utilizar o sistema PS3TM em segurança. Certifique-se de que o lê 
antes de utilizar o sistema PS3TM. Este documento inclui informação sobre o controlo parental.

Guia online do utilizador  eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
Este guia contém informações detalhadas sobre como utilizar o sistema PS3TM. Pode ainda consultar     (Rede) 
       (Manuais de instruções online).

Atualizações do software de sistema  eu.playstation.com/ps3
Este site fornece as mais recentes informações sobre atualizações do software de sistema.

Assistência  eu.playstation.com/ps3/support/
O Web site oficial de suporte de produtos da PlayStation® disponibiliza as mais recentes perguntas e respostas 
sobre o seu produto.

Parte traseira do sistema

Tampa do disco

Botão de alimentação/Indicador de alimentação

Botão     (abrir)

Portas USB

Porta de rede LAN

Porta HDMI OUT

Entrada AC IN

Porta AV MULTI OUT

Porta DIGITAL OUT (OPTICAL)

Comando sem fios DUALSHOCK®3

Manípulo esquerdo/
Botão L3*

Botão SELECT

Botão L1   Botão L2

Botões de direcções

Porta USB

Botão START

Botão R1   Botão R2

Manípulo direito/Botão R3*

Indicadores de portas

Botão PS: Mostrar menu XMBTM

Ligar/desligar alimentação do sistema
Sair do jogo

Ligar através de uma ligação com fios Ligação sem fios

Botão     : Cancelar operação

Botão     : Confirmar item 
selecionado

Botão     : Mostrar menu de opções/
painel de controlo

・Para sair de um jogo, prima o botão PS do comando e selecione     (Sair do Jogo). Para parar a reprodução de 
outros tipos de discos, prima o botão     do comando.

・Os dados guardados do software de formato PlayStation®3 são guardados no armazenamento do sistema. Para ver 
os dados, dirija-se a         (Jogo)           (Utilitário de Dados Guardados(PS3TM)).

Dispositivo gateway de 
rede, como um modem DSL

Dispositivo gateway de 
rede, como um modem DSL

Abra a tampa do disco e insira o disco. 
Para abrir a tampa do disco, pode premir o botão       (abrir) ou deslizar manualmente a tampa do disco para a 
esquerda. Empurre o disco até ouvir um clique.

Deslize a tampa do disco até fechar.
Quando fechar a tampa do disco, o disco começa automaticamente a ser reproduzido. Se o disco não começar 
automaticamente, selecione o ícone do disco, no menu XMBTM, e prima o botão    .

Ligue o sistema PS3TM a um televisor.
Para uma saída de vídeo de alta definição, ligue o televisor ao sistema PS3TM, utilizando um cabo HDMITM (vendido 
em separado).

Ligue o televisor e selecione a entrada apropriada.

Prima o botão de alimentação do sistema PS3TM.
Se não for mostrada nenhuma imagem, desligue o sistema PS3TM e volte a ligá-lo, premindo o botão de alimentação 
durante pelo menos cinco segundos (até o sistema emitir um segundo "bip").

Prima o botão PS do comando sem fios.

Siga as instruções no ecrã para executar a configuração inicial.

Selecione        (Definições)            (Definições de Rede)     [Definições de Ligação à Internet].

Selecione [Fácil]     [Sem Fios]     [Scanear].

Selecione o ponto de acesso que quer utilizar.

Verifique se o SSID está correto e prima o 
botão para a direita.

Selecione o tipo de chave de encriptação.

Introduza a chave de encriptação.
Para o teclado ser mostrado, prima o botão    .
Introduza a chave de encriptação e selecione [Confirmar].

Verifique se as definições estão corretas e 
guarde as definições.

Damos-te as boas vindas ao mundo 
da PlayStation


