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Kompatibel maskinvara

PlayStation®3-system (CECH-400x-serien)

Försiktighetsåtgärder
Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt genom att läsa den här bruksanvisningen och 
bruksanvisningen för PlayStation®3 noggrant innan användning, och spara dessa handböcker 
för framtida bruk. Föräldrar eller vårdnadshavare till små barn ska läsa handböckerna åt dem så 
att de använder produkten säkert.

Säkerhet
 ˎ Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
 ˎ Plocka aldrig isär eller bygg om produkten.
 ˎ Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga.
 ˎ Förvara produkten utom räckhåll för små barn. Barn kan svälja smådelar, vilket kan vara 
skadligt.

Användning och hantering
 ˎ Av säkerhetsskäl ska du alltid stänga av och koppla ur nätsladden ur PS3™-systemet innan du 
installerar eller byter ut hårddiskenheten.

 ˎ PS3™-systemets innandöme är varmt när det nyss har använts. Låt systemet svalna en stund 
innan du börjar installera eller byta ut hårddisken.

 ˎ Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan komponenter eller skadar händerna eller 
fingrarna på delarnas hörn.

 ˎ Se till att sätta tillbaka luckan för hårddiskfacket innan du slår på PS3™-systemet igen. Om 
luckan inte sitter på plats kan värme alstras i systemet.

 ˎ Skruva i och ur skruvarna med en stjärnskruvmejsel i rätt storlek. Om mejseln inte passar kan 
skårorna i skruvhuvudet skadas.

 ˎ Du bör göra regelbundna säkerhetskopior av data lagrade på hårddisken, så förhindrar du att 
informationen går förlorad eller skadas. Om program eller data går förlorade eller skadas, eller 
om hårddisken måste formateras om under auktoriserad service, kan det vara omöjligt att 
återställa eller reparera dessa program eller data. Sony Computer Entertainment Inc. och dess 
dotterbolag och samarbetspartner kan inte hållas ansvariga för någon förlust av data, filer eller 
program.

 ˎ Läs bruksanvisningen för hårddisken för ytterligare information om säkerhet, användning och 
hantering.



Sätta fast monteringskonsolen på hårddiskenheten

Följande typer av hårddiskar kan användas med PS3™-systemet:

Storlek 2,5 tum/63,5 mm (intern) *1

Anslutningstyp Serial ATA *2

*1 Alla modeller garanteras inte fungera.
*2 Parallell ATA stöds inte.

1 Placera hårddiskenheten i monteringskonsolen.
Se till att du kan komma åt uttagen på hårddiskenheten från utsidan av 
monteringskonsolen.

Uttag

2 Håll i hårddisken med ett lätt grepp och vänd den upp och ned tillsammans 
med monteringskonsolen.
Placera den på en mjuk och torr tygtrasa. Tryck inte hårt på hårddiskenheten.

Hårddiskenhet

Monteringskonsol



3 Sätt fast hårddiskenheten i monteringskonsolen med silverskruvarna.
När du sätter in skruvarna i monteringskonsolen ser du till att gummiinläggen 
finns kvar i monteringskonsolens skruvhål.

Installera hårddiskenheten i PS3™-systemet

1 Tryck på strömknappen för att stänga av PS3™-systemet.
Strömindikatorn lyser med rött sken och systemet försätts i viloläge.

2 Dra ur nätsladden och koppla sedan ur övriga sladdar ur systemet.
Av säkerhetsskäl ska du dra ur nätsladdens kontakt ur eluttaget och sedan koppla 
ur resten av kablarna.

3 Ta loss luckan för hårddiskfacket genom att föra den i pilens riktning.

Lucka för hårddiskfack

4  Sätt in hårddisken i PS3™-systemet.
Se till att hårddisken sätts in helt och hållet i PS3™-systemet.



5  Installera hårddisken i PS3™-systemet med den blå skruven.

6 Sätt fast luckan för hårddiskfacket.

Så här tar du loss hårddisken ur PS3™-systemet:

1 Ta bort luckan för hårddiskfacket.
Följ steg 1 till 3 under ”Installera hårddisken i PS3™-systemet” ovan.

2 Ta loss hårddisken från PS3™-systemet.
 Skruva loss den blå skruven.
  Dra den högra sidan av handtaget mot dig, och dra sedan ut hårddiskenheten 

så att du kan ta loss den.

Kopiera data till hårddisken

Slå på PS3™-systemet och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Data som har sparats på PS3™-systemet innan hårddisken installerades kommer att 
kopieras till den installerade hårddisken.

Observera
Alla data som tidigare sparats på den installerade hårddisken kommer att tas bort.



Tips
Du måste säkerhetskopiera data på PS3™-systemet innan du installerar en hårddisk om:

 ˎ Du ersätter hårddisken vid ett senare tillfälle genom att sätta in en annan hårddisk 
i monteringskonsolen.

 ˎ Du installerar en hårddiskenhet och en monteringskonsol på en modell i 
CECH-400xC-serien.

Data kan sedan återställas till hårddisken efter installation. Information finns 
i användarhandboken (manuals.playstation.net/document/).

Specifikationer

Yttre mått
(bredd × höjd × djup)

Ca 75 × 27 × 103 mm

Vikt Ca 49 g 

Temperatur för driftmiljön 5–35 °C

Utformning och specifikationer kan ändras utan förvarning.

GARANTI
Den här produkten täcks av tillverkarens garanti, som anges i PS3™-systemets bruksanvisning, 
i tolv månader från inköpsdatumet. Se PS3™-systemets bruksanvisning för mer information.

Produktens tillverkare är Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku,  
Tokyo 108-0075 Japan.
Den auktoriserade representanten för produktsäkerhet i Europa är Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Distribueras i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Tillverkad i Kina
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