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VARNING

Systemet är anslutet till ström så länge det är anslutet till 
vägguttaget, även om systemet är avstängt.

För att undvika brandfara ska ventilationshål ej täckas 
över med tidningar, dukar, gardiner eller liknande.
Ställ ej levande ljus eller andra brinnande föremål på 
apparaten.

För att undvika risk för stötar får apparaten ej utsättas 
för droppar eller vätskestänk. Behållare med vätska som 
vaser och liknande ska inte ställas på apparaten.

Eftersom nätkontakten används för att bryta 
strömtillförseln till systemet bör den anslutas till ett 
lättillgängligt vägguttag. Om systemet beter sig konstigt 
ska du genast dra ut nätkontakten från vägguttaget.

Installera inte utrustningen där utrymmet är för 
begränsat, som i en bokhylla eller ett skåp.

Utsätt aldrig batterier eller utrustning med batterier för 
stark värme från direkt solljus, eld eller liknande.

VARNING
Om batteriet byts ut mot fel slags batteri föreligger 
explosionsrisk.
Byt endast ut mot ett likadant eller motsvarande batteri.

Namnbrickan sitter under apparaten.

Försiktighetsåtgärder
Användning av AC-adapter och 
nätsladd
•	 Anslut	inte	systemets	nätsladd	till	ett	eluttag	förrän	

alla övriga anslutningar är klara. Se till att TV eller 
motsvarande är frånkopplat från elnätet innan du 
ansluter den till systemet.

•	 Anslut	inte	nätsladden	till	spänningsomvandlare	
eller omriktare. Om nätsladden ansluts till en 
spänningsomvandlare för resebruk eller omriktare för 
användning	i	bil	kan	AC-adaptern	bli	överhettad	och	
orsaka brännskador eller sluta fungera.

•	 Använd	inte	andra	AC-adaptrar	eller	nätsladdar	än	de	
medföljande	och	försök	inte	modifiera	sladden.

•	 Vidrör	inte	nätsladdens	kontakt	med	fuktiga	händer.
•	 Vidrör	inte	nätsladden,	AC-adaptern	eller	systemet	om	

det är anslutet till elnätet under åskväder.
•	 Ställ	inga	tunga	föremål	på	sladden.
•	 Lägg	inte	nätsladden	nära	värmeelement	och	utsätt	

den inte för värme.
•	 Dra	ut	nätsladden	från	eluttaget	när	systemet	ska	
rengöras	eller	flyttas,	samt	när	du	inte	planerar	att	
använda systemet under en längre tid. Fatta tag i 
kontakten	och	dra	rakt	ut	från	eluttaget.	Dra	aldrig	i	
sladden eller åt sidan.

Användning och hantering
•	 Att	systemet	blir	varmt	när	det	är	igång	innebär	inte	

att det är något fel. När systemet används en längre 
tid på hög volym blir enhetens baksida och undersida 
varma. För att undvika brännskador ska du då inte 
vidröra systemet.

•	 Placera	systemet	på	en	plats	med	god	luftcirkulation	
för att undvika att det överhettas och för att förlänga 
utrustningens hållbarhet.

•	 Placera	inte	systemet	på	underlag	som	är	ostadiga,	
lutar eller vibrerar.

•	 Placera	inte	systemet	i	närheten	av	utrustning	
som	CRT-skärmar	(TV	med	katodstrålerör),	
videobandspelare	eller	kassettbandspelare.	(Om	
systemet	används	ihop	med	CRT-skärm	(TV	
med	katodstrålerör),	videobandspelare	eller	
kassettbandspelare och placeras för nära dessa kan 
missljud	höras	och	bildkvaliteten	försämras.	Risken	
är	ännu	högre	vid	användning	av	inomhusantenn.)	
(Utomhusantenn	rekommenderas.)
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•	Systemet	är	avskärmat	från	magnetism	för	att	det	ska	
kunnas användas i närheten av en TV. Färgvariationer 
kan	dock	uppstå	på	somliga	TV-apparater.	Stäng	i	så	
fall	av	TV:n	i	15-30	minuter.	Kvarstår	störningarna	
därefter	bör	systemet	flyttas	längre	bort	från	TV:n.

•	Öppningarna	på	baksidan	ska	inte	användas	till	att	
lyfta	eller	hålla	i	systemet.	Stoppa	inte	in	fingrarna	
där, det kan leda till personskada och att systemet 
skadas.

•	Tänk	dig	för	innan	du	placerar	systemet	på	ytor	som	
behandlats	med	vax,	olja,	polish	och	liknande.	De	kan	
fläckas	och	missfärgas.

Rengöring
Följ dessa instruktioner för att förhindra att produktens 
yttre slits eller missfärgas.
•	 Torka	med	en	mjuk	och	torr	tygtrasa.
•	 Placera	inte	föremål	av	gummi	eller	vinyl	på	

produkten under en längre tid.
•	 Använd	aldrig	lösningsmedel	eller	andra	kemikalier	

och torka inte av produkten med trasor som 
förbehandlats med kemikalier.
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Förberedelser

Uppackning

Förberedelser•	Surround	sound	system	(1) •	Fjärrkontroll	 
(RM-ANU095)	(1)

•	AC-adapter	(1)
•	Nätsladd	(1)
•	Bruksanvisning	(detta	
dokument)	(1)

•	Optisk	digital	kabel	(2,5	m)	(1)

Förbereda fjärrkontrollen
Innan fjärrkontrollen används första gången ska skyddsplasten tas bort från batterifacket. 
(Batteriet	är	fabriksinstallerat.)

Byta ut batteriet
Batteriet håller i ungefär ett halvår vid normal användning. När batterinivån är låg kan fjärrkontrollen 
fungera sämre eller endast på kortare avstånd. Byt i så fall ut batteriet enligt nedan.

1 Ta ut batterihållaren medan du trycker ned fliken och håller in spärren med nageln.
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2 Byt ut batteriet CR2025 mot ett nytt, med sidan märkt + uppåt.

Litiumbatteri CR2025 
(säljs separat)

3 Tryck batterifacket på plats med ett klick.
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Förberedelser

Delarnas namn och funktion

Framsida

VOLINPUT

A POWER-indikator
Fungerar som följer:
Grönt ljus: Systemet är påslaget.
Inget ljus: Systemet är av.

B Skärm

C IR-mottagare 

Varning

•	 	Utsätt	inte	IR-mottagaren	för	direkt	solljus	 
eller för starkt ljus, fjärrkontrollen kan då  
sluta fungera.

D Strömknapp

E INPUT-knapp
Tryck för att välja ljudkälla.
Tryck	på	INPUT-knappen	för	att	växla	
mellan digitalt och analogt ljud.

F Knapparna VOL + / VOL –

G Ljudfältsknapp
Tryck för att välja ljudfält.
För varje gång du trycker på knappen byts 
ljudfältet enligt följande mönster:
DYNAMIC	t	STEREO	t	VIVID	t 
STD	t	DYNAMIC…



8 SV

Baksida

Skärm

A Ljudingångskontakter
Ljudkällor	som	PSP®-system	
(PlayStation®Portable)	och	liknande	 
kan anslutas med rätt slags adapterkabel  
(säljs	separat).

B DIGITAL ingångskontakt
Ljudingång	från	PS3™-system.

C DC IN 18 V-kontakt

A Ljudformatsindikatorer
Visar vilket ljudformat som går in i systemet.
AAC:	 MPEG-2	AAC
	PLII:	 Dolby	Pro	Logic	II
	D:	 Dolby	Digital

DTS
LPCM:	 Linjär	PCM

B NIGHT
Visas	i	NIGHT-läget

C OPT
Visas när systemet är inställt för digitalt ljud.

D Meddelandefält
Visar volym, inställningsmeny, ljudfält, vald 
ljudkälla, etc.
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Förberedelser

A Strömknapp

B DISPLAY-knapp
Ändra inställningar för skärmen.
Tryck	på	DISPLAY-knappen	för	att	
växla	mellan	“ON”	(på)	och	“OFF”	(av).	
Grundinställningen	är	“ON”	(på).
•	ON:	Skärmen	är	alltid	på.
•		OFF:	Skärmen	tänds	i	några	sekunder	 

när du använder systemet, men är i  
övrigt avstängd.

Tips

•	 	Skärmen	är	på	när	MUTING-	eller	
skyddsfunktionen används, även om den är 
inställd	på	“OFF”	(av).

C Uppåtknapp / nedåtknapp
Tryck för att välja inställning.

D ENTER-knapp
Tryck för att välja markerat val.

E MUTING-knapp
Tryck för att stänga av ljudet tillfälligt.
Tryck	på	MUTING-knappen	för	att	växla	
mellan	“ON”	(på)	och	“OFF”	(av).

F Knapparna VOL + / VOL –

G Ljudfältsknappar

H NIGHT-knapp

I DIALOG-knapp

J RETURN-knapp
Tryck för att återgå till föregående menyval 
eller för att gå ut ur menyn.

K MENU-knapp

L INPUT-knapp

Fjärrkontroll
Surroundsystemet kan styras med den medföljande fjärrkontrollen.

Tips

•	 Rikta	fjärrkontrollen	mot	IR-mottagaren	( )	på	surroundsystemet.	

NIGHT DIALOG MUTING

VOLSTEREODYNAMIC

VIVID STD

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER
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Placering
Placera	systemet	framför	TV:n

Tips

•	 Lämna	minst	5	cm	mellan	systemets	baksida	och	väggen	eller	TV:n.
•	 Placera	inte	systemet	för	TV:ns	IR-mottagare.	Det	kan	göra	att	TV:n	inte	går	att	styra	med	dess	fjärrkontroll.
•	 Använd	inte	öppningarna	på	systemets	baksida	för	att	lyfta	eller	hålla	i	det.
•	 Placera	systemet	på	plant	och	stabilt	underlag.	Ställ	det	inte	i	lutning,	då	det	kan	leda	till	oönskade	vibrationer.
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Anslutning till PlayStation®3-systemet

Ansluta nätsladden

Anslut	en	optisk	digital	kabel	till	DIGITAL	OUT	(OPTICAL)-uttaget	på	PS3™-systemet	och	 
DIGITAL	ingångskontakten	på	surroundsystemet.

Anslut	inte	surroundsystemets	nätsladd	till	ett	eluttag	förrän	alla	övriga	anslutningar	är	klara.

1 Anslut nätsladden till AC-adaptern.

AC-adapter

Nätsladd

2 Anslut AC-adapterns kontakt till DC IN 18V-kontakten på surroundsystemets baksida.

3 Anslut nätsladden till eluttaget.

Varning

•	 Vänta	i	20	sekunder	efter	att	nätsladden	har	anslutits	med	att	sätta	på	systemet	med	strömknappen.
•	 Anslut	systemet	till	ett	lättillgängligt	eluttag.	Om	systemet	inte	verkar	fungera	som	det	ska	bör	du	genast	dra	ut	

kontakten ur vägguttaget.

DIGITAL

Baksida

DIGITAL OUT (OPTICAL)-
kontakt

Optisk digital kabel

PS3™-system

Förberedelser
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Inställning av ljudutdata från PS3™-systemet
1 1 Välj  (Ljudinställningar) under  (Inställningar) i PS3™-systemets XMB™-meny 

(XrossMediaBar).

2 Välj [Inställningar för ljudutdata].

3 Välj [Digitala utdata (optiska)].

4 Välj mellan följande utdataformat.
•	Dolby	Digital	5.1	kan.
•	DTS	5.1	kan.
•	AAC
•	Linjär	PCM	2	kan.	44,1	kHz
•	Linjär	PCM	2	kan.	48	kHz

Spela ljud från PS3™-systemet från systemet och TV:n

1 1 Välj  (Ljudinställningar) under  (Inställningar) i PS3™-systemets XMB™-meny 
(XrossMediaBar).

2 Välj [Multi-ljudutdata].

3 Välj [På].

Tips

•	 HDMI	OUT-kontakten	och	AV	MULTI	OUT-kontakten	på	PS3™-systemet	kan	även	sända	ljudutdata	i	formatet	
Linjär	PCM	2	kan.

•	 Dra	ned	volymen	på	TV:n	helt	när	du	använder	surroundsystemet.	När	du	är	klar	med	surroundsystemet	kan	 
du dra upp volymen igen till önskad nivå.

•	 För	att	kunna	aktivera	[Multi-ljudutdata]	måste	PS3™-systemets	systemprogramvara	vara	av	version	3.30	 
eller högre.
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Spela ljud från PS3™-systemet

Välj ljudkälla

Njuta av surroundljud

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER

INPUT-
knapp

Tryck på INPUT-knappen för att välja 
“DIGITAL” eller “ANALOG”.

Vald ljudkälla visas på skärmen. 
Tryck	på	INPUT-knappen	för	att	växla	mellan	
digitalt och analogt ljud.

Ljudkälla Komponent som kan användas

DIGITAL PS3™-system	anslutet	till	DIGITAL	
ingångskontakt.

ANALOG PSP®-system	anslutet	till	
ljudingångskontakterna.

Systemet kan skapa surroundljudeffekter som 
passar	för	spel	på	PS3™-systemet.	Du	kan	välja	
ett av systemets optimerade förinställda ljudfält. 
Grundinställningen	är	“DYNAMIC”.

Tryck på knappen för det ljudfält du  
vill använda.

Valt ljudfält visas på skärmen.

Tillgängliga ljudfält

Ljudfält Effekt

DYNAMIC Läget	ger	ett	stort	tonspektrum	
med låga och höga frekvenser samt 
dynamiska ljud.

STEREO Läget	passar	för	alla	ljudkvaliteter	
och är optimerat för för spel med 
tvåkanaligt	stereoljud.	Ytterligare	
kanaler mixas ned.

VIVID Läget	ger	ett	stort	ljudspektrum	
och förstärker kanalerna med 
surroundljud.

STD	(standard) Läget	återger	ljudet	med	det	
dynamiska spektrum som 
ljudteknikern hade i åtanke vid 
inspelningen.

Tips

•	 Du	kan	ställa	in	olika	ljudfält	för	olika	ljudkällor.

NIGHT DIALOG MUTING

VOLSTEREODYNAMIC

VIVID STD

Ljudfältsknappar

S
pela ljud från P

S
3™

-system
et
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Andra effekter

Klart ljud på låg volym  
(NIGHT-läge)
Med	den	här	funktionen	kan	du	njuta	av	ljud	
och höra dialog tydligt även på låg volym. 
Standardinställningen	är	“OFF”	(av).

NIGHT DIALOG MUTING

VIVID STD

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER

NIGHT-
knapp

DIALOG-
knapp

Tryck på NIGHT-knappen för att växla mellan 
“ON” (av) och “OFF” (på).

•	ON:	Aktiverar	NIGHT-läget.
•	OFF:	Inaktiverar	NIGHT-läget.

Tryck på DIALOG-knappen för att välja 
inställning.

För varje gång du trycker på knappen ändras 
dialogläget enligt följande mönster:
MID	t HIGH t	LOW	t	MID…

•	LOW	(låg):	Låg	talnivå.
•	MID	(normal):	Normal	talnivå.
•	HIGH	(hög):	Hög	talnivå.

Varning

•	 Effekten	är	inte	tillgänglig	när	ljudfältet	är	inställt	 
på	“STEREO”.

Tydliga dialoger och 
berättarröster i spel  
(DIALOG-läge)
Funktionen gör dialoger och berättarröster i spel 
tydligare.	Grundinställningen	är	“MID”	(normal).

NIGHT DIALOG MUTING

VIVID STD

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER
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MENU-
knapp

ENTER-
knapp

Systeminställningar

Använda menyn

S
ystem

inställningar

NIGHT DIALOG MUTING

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER

1 Tryck på MENU-knappen för att aktivera 
menyn.

2 Tryck på uppåtknappen / nedåtknappen 
för att markera menyval och tryck 
sedan på ENTER-knappen för att 
bekräfta valet.

3 Tryck på MENU-knappen för att gå ur 
menyn.

Följande	inställningar	kan	göras	med	MENU-
knappen på fjärrkontrollen. 
Grundinställningar är understrukna.

MENY

SW LVL –6, –5, … 0, … +5, +6

ON
OFF

BASS –6, –5, … 0, … +5, +6

TREBLE –6, –5, … 0, … +5, +6

DRC

ON
OFF

SYNC

M/S
MAIN
SUB

DUAL

ON
OFF

DIMMER

ON
OFF

A.STBY

Tips

•	 Inställningarna	finns	kvar	även	om	du	kopplar	ur	
nätsladden.

Olika inställningar

 SW LVL (Subwoofer Level) 
(subwoofernivå)
Justerar nivån på subwoofer. Inställningar mellan 
“-6”	och	“+6”	kan	göras	i	hela	nivåsteg.

 DRC (Dynamic Range Control) (kontroll av 
dynamiskt omfång)
Begränsar ljudets dynamiska omfång. 
Användbart	för	spel	på	låg	volym.	DRC	fungerar	
bara	på	ljudkällor	med	Dolby	Digital.
ON	(på):	 	Återger	ljudet	med	det	dynamiska	

omgång som ljudteknikern hade i 
åtanke vid inspelningen.

OFF	(av):	 	Ingen	kompression	av	dynamiskt	
omfång.

 BASS (bas)
Justerar nivån på basen. Inställningar mellan  
“-6”	och	“+6”	kan	göras	i	hela	nivåsteg.

 TREBLE (diskant)
Justerar nivån på diskanten. Inställningar mellan 
“-6”	och	“+6”	kan	göras	i	hela	nivåsteg.

 SYNC (synkronisering)
Funktionen kan fördröja ljudet om det inte ligger 
i synk med bilden.
ON	(på):	 	Justerar	skillnaden	mellan	ljud	 

och bild.
OFF	(av):	 Ingen	justering.

Tips

•	 Det	kan	hända	att	fördröjningen	mellan	ljud	och	bild	
inte kan åtgärdas perfekt med den här funktionen.

Uppåtknapp / 
nedåtknapp
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 DUAL (dubbla kanaler)
Du	kan	lyssna	på	ljud	som	sänds	i	multiplex	när	
systemet	tar	emot	signaler	i	AC-3	multiplex.
M/S	(huvudkanal/
andrakanal):

Huvudkanalen spelas i vänster 
högtalare och andrakanalen i 
höger högtalare.

MAIN	 
(huvudkanal):

Endast huvudkanalen spelas.

SUB  
(andrakanal):

Endast andrakanalen spelas.

 DIMMER
Ljusstyrkan	på	skärmen	kan	ställas	in	i	två	 
olika lägen.
ON	(på):	 Dämpad.
OFF	(av):	Normal.

 A.STBY (automatisk standby)
Den	här	funktionen	begränsar	strömförbrukning	
genom att försätta surroundsystemet i 
standbyläge automatiskt när inget ljud spelats på 
30	minuter.
ON	(på):	 Aktiverar	automatisk	standby.
OFF	(av):	 Inaktiverar	automatisk	standby.

Tips

•	 “A.STBY”	blinkar	på	skärmen	i	ungefär	två	minuter	
innan systemet försätts i standbyläge.
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Ytterligare information

Felsökning

Y
tterligare inform

ation

Läs	detta	avsnitt	om	du	har	problem	med	
systemet.	Besök	även	http://eu.playstation.com/
help-support.	Om	problemet	kvarstår	kan	du	
kontakta	SCEE:s	kundtjänst	(se	baksidan)	för	att	
få hjälp.

STRÖMFÖRSÖRJNING

Systemet går inte att sätta på.
•	Kontrollera	att	AC-adaptern	och	nätsladden	

är korrekt anslutna.

Systemet stängs av automatiskt.
•	Den	automatiska	standbyfunktionen	är	
aktiverad	(sid	16).

LJUD

Dolby Digital- eller DTS-ljud spelas inte som 
det ska.
•	Kontrollera	att	Blu-ray-skivan,	dvd:n	eller	
liknande	är	inspelad	i	Dolby	Digital	eller	
DTS.

•	Kontrollera	att	[Inställningar	för	
ljudutdata]	under	 	(Inställningar)	   
(Ljudinställningar)	på	PS3™-systemet	är	
korrekta	(sid	12).

Surroundeffekt uppnås inte.
•	Beroende	på	vilken	digital	signal	som	

används kan surroundfunktionen i vissa fall 
inte	fungera	(sid	13).

Ljudet släpar efter bilden.
•	Ställ	in	“SYNC”	på	“OFF”	(av)	om	“SYNC”	
är	inställt	på	“ON”	(på).

Ljud från PS3™-systemet hörs inte eller hörs 
endast på mycket låg volym i systemet.
•	Tryck	på	knappen	VOL	+	och	kontrollera	

ljudvolymen.
•	Tryck	på	MUTING-knappen	eller	knappen	
VOL	+	för	att	sätta	på	ljudet	om	det	är	
avstängt	med	MUTING-funktionen.

•	Kontrollera	att	rätt	ljudkälla	är	vald.
•	Kontrollera	att	kabeln	mellan	systemet	och	
PS3™-systemet	är	ansluten	ordentligt.

Ljudet bryts eller har störningar.
•	Läs	avsnittet	“Digitala	ljudformat	som	stöds	
av	systemet”	(sid	18).

Fjärrkontrollen fungerar inte
•	Rikta	fjärrkontrollen	mot	IR-mottagaren	  

på surroundsystemet.
•	Ta	bort	eventuella	hinder	mellan	

fjärrkontrollen och systemet.
•	Byt	ut	batteriet	i	fjärrkontrollen	om	

batterinivån är låg.
•	Se	till	att	rätt	inmatningsval	gjorts	på	

fjärrkontrollen.

ÖVRIGT

“PROTECT” visas på skärmen
•	Stäng	av	systemet	med	strömknappen.	
När	“STANDBY”	visas	kontrollerar	du	att	
ventilationshålen inte är övertäckta eller 
igentäppta.

Om surroundsystemet fortfarande 
inte fungerar efter ovanstående 
åtgärder
•	Återställ	systemet	på	följande	sätt.

1 Stäng av systemet med strömknappen.

2 Tryck in strömknappen samtidigt som 
INPUT-knappen och knappen VOL –.
“RESET”	visas	på	skärmen	och	systemet	
återställs.	Menyer,	ljudfält,	etc.	återställs	till	
grundinställning.
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Specifikationer
Digitala ljudformat som stöds av systemet

Systemet har stöd för följande digitala ljudformat.
•	Dolby	Digital
•	DTS
•	MPEG-2	AAC
•	Linjär	PCM	(2	kan)*

*	 	Linjär	PCM	klarar	ej	samplingfrekvenser	över	 
48	kHz.

Förstärkare
EFFEKT	(referens)
VÄNSTER	/	HÖGER:	 	10	W 

(per	kanal	vid	6	ohm,	 
1	kHz)

Subwoofer:	 	15	W	+	15	W	(vid	6	ohm,	
100	Hz)

Högtalare
Främre högtalarenhet
Högtalarsystem	 Fullt	omfång,	basreflex
Högtalarenheter	 50	mm	×	90	mm
Impedans	 6	ohm
Subwooferenhet
Högtalarsystem  Subwoofersystem, passiv 

radiator
Högtalarenheter	 	65	mm	×	2	(subwoofer) 

65	mm	×	4	(passiv	radiator)
Impedans 8 ohm

Allmänt
Ingångar	 	Analog	(1) 

Digital	(optisk)	(1)
Strömförsörjning	 	18	V	DC	(2,6	A)	(100	V	-	

240	V	AC,	50/60	Hz	med	
medföljande	AC-adapter)

Strömförbrukning	 	I	standbyläge:	0,5	W	eller	
mindre

Huvudenhet
Dimensioner	(ung.)	 	720	mm	×	85	mm	×	87	mm	

(b/h/d)
Vikt	(ung.)	 2,4	kg

AC-adapter
Ingång	 	AC	100	V	-	240	V,	 

50/60	Hz
Utgång	 DC	18	V,	2,6	A
Mått	(ung.)	 	121	mm	×	54	mm	×	33	mm	

(b/h/d)
Vikt	(ung.)	 240	g

Utförande	och	specifikationer	kan	när	som	helst	ändras	
utan förvarning.



19 SV

Y
tterligare inform

ation
Produkten	kan	omfattas	av	nationell	exportlagstiftning.	
Du	måste	följa	sådan	lagstiftning	och	alla	andra	lagar	
och bestämmelser som berör denna produkt.

För kunder i Europa

Produkten	är	tillverkad	av	Sony	Computer	
Entertainment	Inc.,	2-6-21	Minami-Aoyama,	Minatoku	
Tokyo,	107-0062	Japan.
Auktoriserad	representant	för	elektromagnetisk	
kompatibilitet och 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.

När du ser någon av dessa symboler på våra elektriska 
produkter, batterier eller förpackningar betyder det 
att den elektriska produkten eller batteriet ifråga inte 
ska slängas som hushållsavfall i Europa. För att säkra 
rätt avfallsbehandling för produkten och batteriet ska 
den sorteras i enlighet med gällande lokal lagstiftning 
eller regler för deponering av elektrisk utrustning 
och batterier. Genom att göra detta hjälper du till att 
bevara naturresurser och förbättra standarden på det 
miljömässiga skyddet vid hantering och deponering 
av elektroniskt avfall. Symbolen kan användas på 
batterier	tillsammans	med	kemiska	beteckningar.	De	
kemiska	beteckningarna	för	kvicksilver	(Hg)	och	bly	
(Pb)	används	om	batteriet	innehåller	mer	än	0,0005	%	
kvicksilver	respektive	mer	än	0,004	%	bly.

GARANTI
Uppgifter	om	garanti	från	tillverkaren	finns	i	
dokumentationen	till	PlayStation®3-systemet.

Copyright och varumärken
“2”,	“PlayStation”	and	“PSP”	är	registrerade	
varumärken	som	tillhör	Sony	Computer	 
Entertainment Inc.
“ ” är ett varumärke som tillhör samma bolag.

“XMB”	och	“xross	media	bar”	är	varumärken	
som	tillhör	Sony	Corporation	och	Sony	Computer	
Entertainment Inc.

“SONY”	och	“Ô” är registrerade varumärken som 
tillhör	Sony	Corporation.

Manufactured	under	license	from	Dolby	Laboratories.	
Dolby,	Pro	Logic,	the	“AAC”	logo,	and	the	double-D	
symbol	are	trademarks	of	Dolby	Laboratories.

Manufactured	under	license	under	U.S.	Patent	#’s:	
5,451,942;	5,956,674;	5,974,380;	5,978,762;	6,487,535	
& other U.S. and worldwide patents issued & pending. 
DTS	and	the	Symbol	are	registered	trademarks	&	DTS	
Digital	Surround	and	the	DTS	logos	are	trademarks	of	
DTS,	Inc.	Product	includes	software.	©	DTS,	Inc.	 
All	Rights	Reserved.
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