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Innan du använder produkten bör du noggrant läsa igenom den medföljande dokumentationen och sedan spara den för framtida bruk.
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Varning
Minska risken för brand och elektriska stötar genom att inte utsätta denna 
apparat för regn eller fukt.

Placera inte behållare med vätskor på konsolen, eftersom det finns risk för 
brand och elektriska stötar.

Öppna inte höljet, eftersom det finns risk för elektriska stötar. Service bör 
endast utföras av behörig personal.

Varning
Användning av kontroller och anpassningsprodukter eller annan användning 
än den som beskrivs i den här texten kan leda till att användaren utsätts för 
skadlig strålning. Användning av optiska instrument tillsammans med
produkten ökar risken för ögonskador.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Den här produkten klassas som en laserprodukt av klass 1 enligt IEC60825-1: 2001.

Den här utrustningen har testats och bekräftats följa de gränser som lagts fram i 
EMC-direktivet med en anslutningskabel kortare än 3 meter.

Placera konsolen minst 10 cm (4 tum) från väggar eller andra föremål.
Om konsolen placeras för nära väggar eller andra föremål kan det leda till 
överhettning.

Läs igenom instruktionerna noggrant innan du börjar använda din 
PlayStation®2.
En del personer kan få epileptiska anfall när de ser på blinkande lampor och 
mönster. Dessa personer kan få anfall när de ser på TV eller spelar videospel. 
Det gäller även dvd-filmer och spel som spelas på PlayStation®2. Spelare som inte 
har haft några anfall kan trots detta ha anlag för epilepsi. Rådgör med din läkare 
innan du använder PlayStation®2 om du har haft epilepsi eller känner av något av 
nedanstående symptom när du ser på TV eller spelar videospel: förändrad syn, 
muskelsammandragningar, andra ofrivilliga rörelser, medvetandestörningar, 
förvirring och/eller kramper.

Programvarukompatibilitet
En del program för PlayStation® eller PlayStation®2 kan fungera annorlunda på 
den här konsolen jämfört med hur de fungerar på tidigare PlayStation®2- eller 
PlayStation®-konsoler, eller kanske inte fungerar alls som de ska på den här 
konsolen. Mer information finns på vår webbplats www.eu.playstation.com/ps2

Den här produkten är tillverkad av Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 
Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan. Auktoriserad representant för 
EMC och produktsäkerhet 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.

10 cm (4 tum)
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Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
Den här produkten är tillverkad med högsta tänkbara säkerhet i åtanke. Dock finns 
det alltid en risk med alla elektriska enheter, om de används på fel sätt, att de 
orsakar brand, elektriska stötar eller personskador. Följ därför alltid riktlinjerna i 
den här handboken, så minimerar du risken för olyckor.
• Ta hänsyn till alla varningar, förbehåll och instruktioner.
• Avbryt omedelbart användningen och koppla ur nätsladden från eluttaget om  
 enheten fungerar på ett onormalt sätt eller ger ifrån sig ovanliga ljud eller dofter.
• Anslut inga andra kablar än de som beskrivs i den här texten till   
 nätverkskontakten.
• Om enheten inte fungerar på rätt sätt ringer du lämplig kundtjänst för   
 PlayStation®. Numret finns i alla handböcker för programvara till PlayStation®  
 och PlayStation®2.

Användning och hantering
• När du använder enheten ska du spela i ett väl upplyst rum och befinna dig på  
 säkert avstånd från TV-apparaten.
• Undvik långvarig användning av konsolen. Ta en paus på ungefär 15 minuter för  
 varje timme du spelar.
• Sluta omedelbart använda konsolen om du upplever något av följande symptom.  
 Om tillståndet inte upphör bör du kontakta en läkare.
 – Yrsel, illamående eller en känsla som påminner om åksjuka
 – Trötta, obekväma eller värkande händer eller armar
 – Trötta, torra eller värkande ögon
• Använd inte konsolen i närheten av vatten.
• Placera inte konsolen och anslutna tillbehör på golvet eller på en plats där folk  
 som går förbi kan snubbla över den.
• Placera inte konsolen eller dess tillbehör på ytor som är ostadiga, lutar eller  
 vibrerar.
• Utsätt inte konsolen eller dess tillbehör för höga temperaturer, hög luftfuktighet  
 eller direkt solljus (använd den i miljöer med temperaturer mellan 5 °C och
 35 °C/41°F och 95°F).
• Ställ inte konsolen på platser med dålig ventilation, t.ex. i små, instängda  
 områden, precis mot en vägg eller på en tjock matta eller på sängkläder.
• Utsätt inte konsolen för damm, rök eller ånga.

• Låt inte vätska eller små partiklar komma in i konsolen.
• Placera inga föremål ovanpå konsolen.
• Vidrör inte och för inte in främmande föremål i kontakterna på konsolen eller  
 tillbehören.
• Se till att damm eller annan främmande materia inte samlas kring konsolens  
 ventilationshål. Ta bort damm med en dammsugare med låg sugkraft.
• Placera enbart konsolen i vågrätt eller lodrätt läge. När du ställer konsolen i  
 lodrätt läge använder du det lodräta stället (till PlayStation®2) (SCPH-90110 E)   
 (säljs separat) som ska användas med den här konsolen. Byt inte heller position  
 när konsolen är påslagen.
• Lämna inte en skiva i konsolen när du flyttar eller byter ställning på konsolen.
• Rör inte en skiva när den snurrar.
• Stäng skivluckan på ett sätt så att du inte kan klämma dig och skada handen 
 eller fingrarna.
• Justera inställningarna för DVD-spelaren i enlighet med de medföljande  
 instruktionerna innan du spelar upp en DVD-skiva.
• Håll konsolen och dess tillbehör, inklusive sladdklämmor, utom räckhåll för 
 små barn.

Användning av nätkabeln
• Rör inte nätsladdskontakten med blöta händer.
• Rör inte konsolen eller anslutna tillbehör vid åskväder.
• Rör inte konsolen under längre tidsperioder när den är påslagen, då långvarig  
 kontakt kan orsaka lågtemperaturbrännskador.
• Säkerställ säkert användande genom att regelbundet se över AC-adaptern och  
 nätkabeln. Om någonting är skadat ska du omedelbart sluta använda systemet  
 och ringa lämplig kundtjänst för PlayStation®. Numret finns i alla handböcker för  
 programvara till PlayStation® och PlayStation®2.
• Använd ingen annan nätsladd än den medföljande.
• Kontrollera att det inte finns något damm eller skräp på nätanslutningskontakten  
 innan du sätter in den i ett eluttag. Om kontakten blir smutsig torkar du av den  
 med en torr tygtrasa innan du ansluter den.
• Se till att damm eller annan smuts samlas kring kontakterna på konsolen. Innan  
 du ansluter en sladd ska du också kontrollera att det inte finns damm eller smuts  
 på kontakten innan du sätter i den, samt kontrollera att vägguttaget är fritt från  
 damm och smuts. Damm och smuts på kontakterna kan innebära brandfara och  
 risk för stötar.



4

• Koppla ur nätsladden från eluttaget innan du rengör eller flyttar konsolen, eller  
 när du inte tänker använda den under en längre tidsperiod. När du kopplar loss  
 den tar du tag i nätsladdens kontakt och drar den rakt ut från eluttaget. Dra aldrig  
 i själva sladden och dra aldrig ut den i vinkel.
• Anslut inte AC-adaptern eller nätsladden till en spänningstransformator eller en  
 omvandlare.

Användning av programvara med stöd för vibreringsfunktionen i den 
analoga handkontrollen (DUALSHOCK®2)
Använd inte vibreringsfunktionen om du har några sjukdomar eller skador i 
skelettet, leder eller muskler i händer eller armar. I de flesta fall går det att 
inaktivera vibreringsfunktionen i programvarans alternativmeny.

Nätverksanslutning (ej LAN)
• En bredbandsanslutning till Internet krävs för att ansluta till ett nätverk.
• När du ansluter ditt PlayStation®2 till ett nätverk kan Internetleverantören ta  
 betalt för anslutningen. I vissa fall kan kostnaderna bli högre än väntat. För mer  
 information, läs anslutningsavtalet eller kontakta din Internetleverantör.
• Föräldrar bör ha översikt över barn som spelar online för att värna om deras  
 säkerhet och om ett ansvarsfullt användande av Internet.

Anslutning med Ethernet-kabel
Anslut inte Ethernet-nätverkskablar eller telefonsladdar av följande slag till 
nätverkskontakten:
• Nätverkskablar som inte är lämpliga för användning med ett 10Base-T- 
 eller 100Base-TX-nätverk
• Vanliga hemtelefonlinjer
• ISDN-kompatibla telefon- eller datalinjer
• PBX-telefonlinjer
• Andra “okända” typer av telefonlinjer

Hantering av skivor
• Vidrör inte skivans yta när du hanterar skivorna, utan håll i kanterna.
• Fäst inte papper eller tejp på skivorna och skriv inte heller på skivorna.
• Fingeravtryck, damm, smuts eller repor på skivan kan förvränga bilden eller  
 försämra ljudkvaliteten. Hantera alltid skivor försiktigt och se till att de är rena  
 innan du använder dem.

• Förvara inte skivorna nära värmekällor, i direkt solljus eller där det är fuktigt.
• Förvara skivor i fodralen när de inte används.
• Rengör skivorna med en mjuk trasa från mitten och utåt. Använd inte   
 lösningsmedel som bensin, andra rengöringsmedel som inte är avsedda för  
 CD-användning eller antistatisk sprej som är avsedd för vinylskivor.
• Använd inte oregelbundet formade skivor (t.ex. hjärt- eller stjärnformade skivor)  
 eller skadade, omformade eller lagade skivor.

Montera aldrig isär konsolen eller medföljande tillbehör
Använd endast PlayStation®2-konsolen och dess tillbehör enligt instruktionerna i 
produktdokumentationen. Det är inte tillåtet att analysera eller modifiera konsolen 
eller analysera och använda dess kretskonfiguration. Det finns inga komponenter 
som användaren får utföra service på i PlayStation®2-konsolen. Om du monterar 
isär konsolen upphör garantin att gälla. Dessutom finns risk för att du utsätts för 
laserstrålning och elektriska stötar.

Vid anslutning av konsolen till en plasma-tv eller en projektions-tv*
Lämna inte kvar en stillbild på tv-skärmen under en längre tid, då det kan leda till 
att en svag bild visas permanent på skärmen.
* Gäller ej LCD-skärmar.

Säkerhetsföreskrifter när du spelar DVD- eller CD-skivor
Tänk på att hög volym kan skada din hörsel och eller högtalarna.
Var försiktig när du ställer in volymen.

Kondens
Om konsolen eller skivan förs direkt från en kall till en varm plats, kan fukt 
kondenseras på linsen inuti konsolen eller på skivan. Om detta skulle inträffa kan 
det hända att konsolen inte fungerar ordentligt. I så fall tar du ut skivan, samt 
stänger av och kopplar ur konsolen från eluttaget. Lägg inte tillbaka skivan förrän 
fukten försvunnit (det kan ta flera timmar). Om konsolen fortfarande inte fungerar 
ordentligt kontaktar du kundservice för PlayStation®. Numret finns i alla 
programvarumanualer till PlayStation® och PlayStation®2.



5

SV

Rengöring
Innan du rengör konsolen eller anslutna tillbehör ska du av säkerhetsskäl göra 
följande:
1. Stäng av konsolen.
2. Koppla ur konsolens nätanslutningskontakt från eluttaget.
3. Koppla ur Ethernet-kabeln från konsolen.
• Rengör konsolen med en torr, mjuk trasa. Använd inte thinner, lösningsmedel,  
 andrakemikalier eller kemiskt behandlade dammtrasor för att rengöra produkten.
• Rör inte linsen innanför skivluckan. Skydda linsen från damm genom att hålla  
 skivluckan stängd när du inte sätter i eller tar ut skivor.

Skydda utsidan
Undvik att skada bestrukna ytor på utsidan genom att följa försiktighetsåtgärderna 
nedan:
• Utsätt inte produkten för vätskor som alkohol, lösningsmedel eller
 andra kemikalier.
• Placera inga föremål av gummi eller vinyl mot konsolens utsida under en
 längre tid.

Skillnad mot tidigare modeller av PlayStation®2
Den här versionen av PlayStation®2 kan skilja sig från tidigare modeller vad 
gäller kompatibilitet med tillbehör och användning av spelprogramvara.
Detaljer om detta finns på vår hemsida www.eu.playstation.com/ps2

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 förbättrar standarden på det 
miljömässiga skyddet vid hantering och deponering av elektroniskt avfall.
I den här produkten finns ett batteri som är permanent inbyggt för att främja 
säkerhet, prestanda och dataintegritet. Batteriet ska inte behöva bytas ut under 
produktens livstid och får bara avlägsnas av kunniga servicetekniker. För att 
batteriet ska hanteras på rätt sätt ska produkten sorteras som elektroniskt avfall.
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Angående dokumentationen till PlayStation®2
Dokumentationen till PlayStation®2 innefattar följande:

• Snabbhandledning (detta dokument)
 Det här dokumentet innehåller information om konfiguration och grundläggande  
 användning av konsolen samt säkerhets- och problemsökningsinformation.

• Användarmanual (www.eu.playstation.com/manuals)
  Det här dokumentet (i PDF-format) kan hämtas hem från Internet med en 

persondator och innehåller information om avancerad användning av konsolen, 
tekniska produktspecifikationer och annan information.

Den senaste informationen om PlayStation®2-konsolen hittar du på  
www.eu.playstation.com/ps2

Kontrollera innehållet i förpackningen
Kontrollera att du har följande föremål. Om någonting saknas ringer du lämplig 
kundtjänst för PlayStation®. Numret finns i alla handböcker för programvara till 
PlayStation® och PlayStation®2.

• PlayStation®2-konsol ...1
• Analog handkontroll (DUALSHOCK®2) ...1
• AV-kabel  ...1
• Nätsladd ...1
• AV-adapterkontakt (SCART) ...1
• Trycksaker
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Anslutning av PlayStation®2-konsolen1
 Varning

• Koppla inte in konsolens nätsladd i eluttaget förrän du har anslutit alla andra sladdar och tillbehör.
• Eluttaget ska vara placerat i utrustningens omedelbara närhet och vara lättåtkomligt.

Före anslutning
• Placera inte konsolen på platser där den utsätts för mycket tobaksrök eller damm. Avlagringar från tobaksrök och damm på de interna komponenterna, t. ex. linsen, kan  
 leda till att konsolen slutar fungera.
• Se till att TV:n är avstängd innan du ansluter PlayStation®2-konsolen.

@/1 (standby)-indikator

Analog handkontroll 
(DUALSHOCK®2)

TV:ns ljud- och 
bildingångar

Gul

Vit

Röd

AV-kabel Nätkabel (växelström)

Till eluttaget*

När nätkabeln ansluts till ett eluttag lyser
@/1 -indikatorn rött, vilket betyder att konsolen 
är i standbyläge.
*  Vissa regioner och länder kan använda andra 

elkontakter än den som syns på bilden.

Om du använder en annan kabel än den medföljande AV-kabeln hänvisar vi till avsnittet “Att använda en annan kabel än den medföljande AV-kabeln” (  sid 14).

Tips

Det går att ansluta olika slags USB-enheter till PlayStation®2-konsolen, men alla är inte kompatibla. Se de instruktioner som medföljer USB-enheten om du vill ha mer 
information.
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Ansluta med AV-adapterkontakten (SCART)
Anslut PlayStation®2-konsolen till SCART-ingången på TV:n med AV-adapterkontakten (SCART) och AV-kabeln. Se till att färgerna på AV-kontakten stämmer överens med 
färgerna på polerna.

TV

AV-adapterkontakt (SCART)

Till SCART- ingång

AV-kabel

Till AV MULTI OUT-uttag
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Sätta på och stänga av konsolen2

Stänga av konsolen
Tryck och håll ned @/1/RESET-knappen i minst än sekund. @/1 -indikatorn blir röd, vilket innebär att konsolen har försatts i standbyläge. 

Tip

Strömmen är inte helt avstängd när konsolen är i standbyläge. Om du inte planerar att använda konsolen under en längre tidsperiod ska du koppla ur nätsladden från
eluttaget.

TV

Sätt på TV:n och välj lämplig 
kanal. 

@/1 -indikator

Tryck på @/1 (standby)/RESET-knappen.
@/1 blir grön och utsignalen från konsolen 
kommer nu att visas på TV:n
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Spela upp material3
Du kan spela spel, DVD-filmer och ljud-CD på konsolen. Sätt i en skiva för att börja.

Instruktioner om hur man spelar spel finns i avsnittet “Spela ett spel” (  sid 11).
Mer om DVD-skivor finns i avsnittet “Titta på en DVD-skiva” (  sid 12).
Mer om ljud-CD finns i användarmanualen (  sid 6).

Ljud i Dolby Digital eller DTS
Anslut en digital ljudanläggning till PlayStation®2-konsolen med en optisk digital ljudkabel som finns i handeln.
•  För ljud från DVD-filmer: I kontrollpanelen (  sid 12) sätter du “Dolby Digital” eller “DTS” i läget “On” under  (Setup) t “Audio Setup” (ljudinställningar)
 t “Audio Digital Out”.
• Ljud från spel: Inställningarna varierar från spel till spel, mer detaljer finner du i instruktionerna som följer med spelet.

@/1 (standby)/RESET-knapp

Tryck på A (öppna)-knappen 
för att öppna skivluckan.

Tryck lätt mitt på skivluckan för att 
stänga den.

Sätt i skivan i konsolen med 
etikettsidan uppåt.

Lägesindikator

Knapp för ANALOG-läget



11

SV

Spela ett spel
Du kan spela spel i PlayStation®2- och PlayStation®-format på PlayStation®2-
konsolen.

Börja spela ett spel
Sätt i skivan för att börja.

Starta om ett spel
Tryck på @/1/RESET -knappen. Se till att inte trycka på @/1/RESET-knappen av 
misstag medan du spelar ett spel, för så kommer spelet att startas om.

Avsluta ett spel
Stäng av konsolen efter att ha sparat speldata och ta därefter ut skivan.

Använda den analoga handkontrollen 
Den analoga handkontrollen (DUALSHOCK®2) har tryckkänsliga knappar och 
spakar vilket gör att du kan styra spelet mer större precision beroende på hur hårt 
du trycker på knapparna eller hur långt du drar de analoga spakarna. 
Handkontrollen har också en vibreringsfunktion.

Byta läge
I vissa spel kan du behöva växla mellan digitalt och analogt läge. Tryck på knappen 
för ANALOG-läget för att byta till analogt läge (lägesindikator: röd). För att återgå 
till digitalt läge trycker du på knappen för ANALOG-läget igen. I vissa spel sker 
detta automatiskt.

Använda Memory Card
Du kan spara och läsa in speldata genom att använda ett Memory Card (säljs 
separat). Du kan även ta bort speldata eller kopiera speldata från ett Memory Card 
till ett annat.

Olika typer av Memory Card
Det finns två typer av Memory Card. Välj ett Memory Card som passar för 
programvaran som används.

Typ av Memory Card Kompatibel programvara Mängd minne

Memory Card (8MB)  
(till PlayStation®2) 
(SCPH-1020 E)

Programvara till PlayStation® Ca. 8 MB

Memory card (SCPH-
1020E)*
* Denna produkt    
   tillverkas inte längre.

Programvara till PlayStation®
15 minnesblock
(ca. 120 kB)

MagicGate™ är en term för en copyrightskyddsteknik som utvecklats av Sony 
Corporation.

Sätta i ett Memory Card
Sätt in ett Memory Card i en MEMORY CARD-plats. I vissa spel ska en angiven 
MEMORY CARD-plats användas.

MEMORY CARD MEMORY CARD

MEMORY CARD-platser
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Kopiera eller ta bort sparade data
Det går att radera sparade data eller kopiera data till ett annat Memory Card.
Använd riktningsknapparna och  -knappen för att välja.

1 Sätt på konsolen utan någon skiva i och sätt därefter i ett 
Memory Card.

2 Välj ”Browser” och välj därefter det Memory Card som du vill 
kopiera eller radera data från.

3 Välj ikonen för de data du vill kopiera eller radera och välj 
sedan ”Copy” eller ”Delete”.
Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra processen.

Spela onlinespel
Du kan spela onlinespel genom att ansluta din PlayStation®2-konsol till ett nätverk.

Du behöver
• Ett PlayStation®2-spel med nätverksfunktion
• En bredbandsuppkoppling
• En Ethernet-kabel som finns att köpa i butik
• Ett Memory Card  (8MB) (till PlayStation®2) (säljs separat)

Att skapa en nätverkskonfiguration
För att spela onlinespel sätter du i en Ethernet-kabel i nätverkskontakten och 
skapar en nätverkskonfiguration. Följ instruktionerna till onlinespelet för att 
göra detta.

Titta på en DVD-skiva
Du kan spela upp dvd-skivor på PlayStation®2-konsolen.

Spela DVD-skiva
Sätt i skivan för att spela den.

Använda DVD-spelaren
Tryck på SELECT-knappen Välj en ikon.

SELECT-
knappen

Kontrollpanelen 
visas på skärmen

Alternativ i kontrollpanelen
Du kan välja följande alternativ i kontrollpanelen.

Ikon Funktion

Menu Visar menyn för DVD-video

Top Menu Visar menyn för DVD-video

O Return Återgår till den föregående valda skärmen i DVD-
skivans meny

Audio Options Visar och ändrar ljudalternativ på DVD-skivor med 
flera ljudspår

Angle Options Visar och ändrar vinklar på DVD-skivor med 
alternativ för flera vinklar

Ethernet-kabel som finns 
att köpa i butik

Nätverkskontakt
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Ikon Funktion

Subtitle Options Visar och ändrar textningsalternativ på DVD-skivor 
med textningsalternativ

Go To
Hoppar till den valda titeln, det valda kapitlet eller 
den angivna tiden eller det valda kapitelnumret och 
startar uppspelningen

Setup Visar och ändrar alternativen för bl.a. språk, 
bildkvalitet, nivån för barnlås och ljud

Time Display Visar aktuell titel eller kapitelnummer, hur mycket tid 
som förflutit, etc.

Help Visar direktknappsfunktioner på den analoga 
handkontrollen (DUALSHOCK®2)

Go to Chapter Används till att ange numret på ett kapitel du vill 
spela upp

Previous/Next Återgår/hoppar till början av det aktuella, föregående 
eller nästa kapitel

Search Snabbspolar framåt/bakåt

Slow Ändrar till uppspelning/uppspelning bakåt i 
slowmotion

Play Startar uppspelningen

Pause Gör paus i uppspelningen

Stop
Stoppar uppspelningen. Om du väljer x (Stop) igen 
när uppspelningen har stoppats inaktiveras Resume 
Play, funktionen för att återuppta uppspelningen från 
stället där du senast avbröt uppspelningen.

A-B Repeat Anger en scen du vill spela upp, och påbörjar 
uppspelningen av scenen som har angetts

Shuffle Play Påbörjar uppspelning av titlar eller kapitel i 
slumpmässig ordning

Program Play Påbörjar uppspelning av titlar eller kapitel i en 
programmerad sekvens

Repeat Play Väljer upprepad uppspelning av alla titlar på skivan, 
eller en titel eller ett kapitel

Ikon Funktion

Original/Play List För DVD-RW-skivor (VR-läge). Väljer innehåll från 
original eller spellista för uppspelning

Clear Tar bort valda nummer eller uppspelningslägen

Tips

• Mer information om alternativen i kontrollpanelen finns i Användarmanualen
 (  sid 6).
• DVD-spelaren kan styras med DVD-fjärrkontrollen (till PlayStation®2)
 (säljs separat).
• Vissa alternativ i kontrollspelaren kan inte väljas med Resume Play. För att välja  
 dessa alternativ kan du ta bort Resume Play genom att välja x (Stop) i  
 kontrollpanelen och sedan x (Stop) igen när uppspelningen har avbrutits.
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Föräldrakontroll

Att ställa in begränsningar med föräldrakontroll
Välj  (Setup) t “Custom Setup” t “Parental Control” i kontrollpanelen.
Följ instruktionerna på skärmen för registrering eller inmatning av lösenord. När 
lösenordet har registrerats eller angivits kan du på de följande skärmarna välja 
region och föräldrakontrollnivå.

Tips

•  Om du väljer “Other” (annat) i regionalternativen kan du hitta en lista över 
regionkoder i Användarmanualen (  sid 6).

• Ju lägre värde på föräldrakontrollnivån du väljer, desto striktare är begränsningen.
• För att rensa föräldrakontrollinställningarna väljer du alternativet “Off” (av).
• För att byta lösenord väljer du “Change Password” i föräldrakontrollalternativen  
 och följer instruktionerna på skärmen.

Tillfällig inaktivering av föräldrakontrollspärren
Påbörja uppspelning av DVD-skivan. Svara “Yes” på frågan som kommer upp och 
skriv sedan in lösenordet.

Tips

•  Du kan inte ändra föräldrakontrollinställningarna utan lösenord.
• När uppspelningen av DVD-skivan avbryts återställs föräldrakontrollnivån.
• Om du glömmer ditt lösenord kan du läsa avsnittet “Felsökning” (  sid 16).

När du använder en annan kabel än den medföljande
AV-kabeln

Bildkvaliteten kan variera beroende på vilken typ av kabel som används. Använd 
nedanstående information till att fastställa den bästa anslutningsmetoden. Om du 
använder en annan kabel än den medföljande AV-kabeln ska du läsa instruktionerna 
som medföljde kabeln.

TV Kabeltyp

En TV med komponentvideoanslutningar AV-komponentkabel (SCPH-10490)

En TV med Euro AV-ingång (SCART) AV-adapter (SCART) (SCPH-10142)

En TV med S VIDEO-ingångar S VIDEO-kabel (SCPH-10480)

Bildkvalitetsskala Hög kvalitet

 AV-kabel (medföljer)  S VIDEO-kabel  AV-komponentkabel

Den här skalan ska endast användas som referens. Bildkvaliteten kan skilja sig 
beroende på produkten eller tillståndet för din TV.
När du använder AV-adaptern (SCART) kan bildkvaliteten skilja sig beroende på 
AV-ingången på din TV.
För optimal bildkvalitet ansluter du AV-adaptern (SCART) till en RGB-kompatibel 
anslutning på din TV. Mer information finns i de instruktioner som hör till din TV.
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Kompatibel programvara

DVD DVD-ROM i format för PlayStation®2

DVD-ROM (DVD-Video)

DVD+R / DVD+RW

DVD-R / DVD-RW (Videoläge / VR-läge)

CD CD-ROM i format för PlayStation®2

CD-ROM i format för PlayStation®

CD-DA (Ljud-CD)

Tänk på
• En del skivor kanske inte går att spela upp på grund av repor, damm eller  
 inspelningsproblem.
• I den här manualen används termen “DVD-film” om skivor av typen DVD-R,  
 DVDRW (Video-läge), DVD+R och DVD+RW.
• CD-uppspelningsfunktionen i den här produkten är utformad för CD-standarden  
 (Compact Disc). På senaste tiden har vissa skivbolag börjat sälja skivor kodade  
 med copyrightskyddstekniker. Vissa av de här musik-CD-skivorna följer inte 
 CD-standarden och går eventuellt inte att spela upp på den här produkten.
• En DualDisc är en dubbelsidig skiva som innehåller DVD-material på den ena  
 sidan och digitalt ljud på den andra. Eftersom sidan med ljud inte följer  
 standarden för CD-skivor kan vi inte garantera att den går att spela upp i  
 konsolen.
• Spela inte illegalt kopierade skivor. Det kan leda till att funktionsproblem uppstår  
 och att konsolen skadas.

Regionkoder
Vissa skivor tilldelas “regionkoder” efter i vilket geografiskt område de säljs. Den 
här konsolen kan spela skivor med följande regionkoder.

Skiva Regionkod

DVD 2
    

ALL

DVD-ROM i format för PlayStation®2
CD-ROM i format för PlayStation®2
CD-ROM i format för PlayStation®

DVD-filmer
Den här konsolen kan bara spela upp skivor som spelats in i PAL-standard.

Skivor av typen DVD-R, DVD-RW, DVD+R och DVD+RW
• Det går bara att spela upp skivor som har slutförts.
• Kopieringsskyddat filmmaterial från en digital sändare på CPRM-kompatibla  
 skivor av typen DVD-RW eller DVD-R kan inte spelas upp på den här konsolen.  
 (CPRM står för Content Protection for Recorded Media.)
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Tillbehör
När du köper tillbehör ska du se till att de är kompatibla med den här modellen av 
PlayStation®2.

Om DVD-fjärrkontrollen (till PlayStation®2)
Om du köper en ny DVD-fjärrkontroll ska du välja en med modellnummer 
SCPH-10420 utan IR-mottagare (till PlayStation®2).

Om Multitap
Endast Multitap (till PlayStation®2) (SCPH-70120 E) (säljs separat) kan användas 
med den här konsolen. Anslut inte Multitap-produkter med andra modellnummer 
då detta kan leda till att konsolen skadas.

Tillbehör som inte är kompatibla med den här modellen
Följande tillbehör till PlayStation® och PlayStation®2 är inte kompatibla med den 
här modellen av PlayStation®2-konsolen.

Modellnummer Produktnamn

SCPH-10350 E Nätverksadapter (Ethernet) (till PlayStation®2)

SCPH-10090 E Multitap (till PlayStation®2)

SCPH-1070 E Multitap

SCPH-10040 E Lodrätt ställ (till PlayStation®2)

SCPH-70110 E Lodrätt ställ (till PlayStation®2)

SCPH-10110 E Vågrätt ställ (till PlayStation®2)

- Produkter där  S400 i.LINK-kontakt används

Felsökning
Läs det här avsnittet om du får problem med användningen av din PlayStation®2. 
Om problem uppstår ringer du numret till kundtjänst för PlayStation®, på det 
nummer som står på ditt garantibevis.

Kontrollera först följande:
•  Kontrollera att konsolen är påslagen. Tryck på @/1/RESET -knappen för att 

sätta på konsolen @/1 -indikatorn ska lysa grönt).
• Kontrollera att nätsladden är rätt ansluten till eluttaget.
• Kontrollera att kablarna är rätt och säkert anslutna. 

Bild

Ingen bild visas på TV-skärmen.
, Växla insignalsläge på TV:n enligt den anslutning som används.
,  Det kan vara fel på sladden. Försök med en annan sladd som är kompatibel 

med PlayStation®2-konsolen.

Bilden är skakig.
,  Sätt “Component Video Out” till “Y Cb/Pb Cr/Pr” i menyn “System 

Configuration” när du ansluter konsolen till AV-komponentingångar på en 
TV*. Använd den medföljande AV-kabeln när du gör inställningen, och anslut 
sedan TV:n med hjälp av AV-komponentkabeln (säljs separat).

	 *  När konsolen ansluts till en TV som bara har stöd för RGB-signal ska “Component Video 
Out” sättas till “RGB”.

,  När konsolen är ansluten till en videobandspelare eller en DVD-spelare kan 
kopieringsskyddet hos vissa DVD-skivor göra att bilden blir skakig, för ljus 
eller för mörk. Om det sker bör du ansluta konsolen direkt till TV:n.

, Om konsolen är ansluten till en TV eller med en kabel*1 som inte har  
 stöd för progressiv avsökning (480p) kommer ingen bild att visas om  
 alternativet “Progressive” är i läget “On” under  (Setup) t “Screen  
 Setup” i DVD-spelarens kontrollpanel. Tryck i så fall in @/1/RESET-knappen  
 och tryck genast in och håll START-knappen intryckt på en handkontroll*2. 
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Alternativet “Progressive” inaktiveras då och bilden från DVD:n visas korrekt.
	 *1  AV-komponentkabeln (säljs separat) har stöd för progressiv avsökning.
	 *2 Anslut handkontrollen till handkontrollsport 1.

Storleken på videobilden och TV-skärmen stämmer inte överens.
, Om konsolen är ansluten till en widescreen-TV (16:9) bör du kontrollera TV:ns  
 inställningar då dessa kan gå före konsolen inställningar. För mer information  
 hänvisas till instruktionerna till TV:n.
,  Ändra bildstorleken på DVD:n så att den passar TV-skärmen. Starta en DVD 

och stoppa sedan uppspelningen. Ändra “TV Type” under (Setup)  “Screen 
Setup” i kontrollpanelen.

,  På vissa DVD-skivor kan bildstorleken inte ändras.
,  Kontrollera att konsolen är ansluten direkt till videoingången på TV:n. Om en 

signalväljare eller mottagare (AV-förstärkare) är ansluten mellan konsolen och 
TV:n kan bildstorleken inte ändras.

,  På vissa TV-apparater kan bildstorleken inte ändras.

Ljud

Inget ljud hörs
, Kontrollera att TV-volymen inte är satt till “ljud av/mute”. Kontrollera också  
 att TV-volymen är lagom inställd.
, Om konsolen är ansluten till en ljudenhet kontrollerar du inställningarna på den  
 anslutna enheten. Mer information finns i de instruktioner som hör till enheten.
, Problemet kan bero på sladden som används. Försök med en annan sladd som  
 är kompatibel med PlayStation®2-konsolen.
, En del programvarutitlar till PlayStation®2 har inte stöd för att skicka  
 ljudsignaler via DIGITAL OUT (OPTICAL)-utgången. Anslut konsolen till  
 ljudenheten med hjälp av en analog AV-kabel, t.ex. den medföljande
	 AV-kabeln.

Inget ljud hörs, eller så är  ljudkvaliteten från den digitala 
ljudutrustningen dålig.
,  Om konsolen är ansluten till en digital ljudenhet måste du ändra inställningen 

“Digital Out (Optical)”. Sätt på konsolen utan en skiva i och sätt “Digital Out 
(Optical)” till “On” i systemkonfigurationsmenyn.

,  När du spelar DTS-ljud ska “DTS” vara inställt till “On” i  (Setup) t 
“Audio Setup” t “Audio Digital Out”. If the connected device does not have 
a built-in DTS decoder, DTS audio cannot be played.

Surroundeffekten uteblir när en DVD-film med Dolby Digital-ljud 
spelas.
,  Check that the console is connected to an audio device with a built-in Dolby 

Digital decoder using an optical digital cable.
,  To play Dolby Digital audio, set “Dolby Digital” to “On” in  (Setup) t 

“Audio Setup” t “Audio Digital Out”. Om den anslutna enheten inte har en 
inbyggd DTS-dekoder kan DTS-ljud inte spelas.

Drift

En skiva kan inte spelas.
,  Kontrollera att skivan är av en typ som kan spelas på konsolen.
,  Kontrollera att skivan är ren och i gott skick. Om skivan är smutsig rengör du 

den varsamt med en mjuk tygtrasa.
,  Det kan hända att viss programvara i format för PlayStation® inte fungerar på 

konsolen.
	 Mer information hittar du på vår webbsida www.eu.playstation.com/ps2
,  Om skivan har en etikett ska sidan med etiketten vara uppåt när skivan sätts i 

konsolen.
,  DVD-R- och DVD-RW-skivor som inte är slutförda kan inte spelas.
,  Kopieringsskyddat filmmaterial från en digital sändare på CPRM-kompatibla 

skivor av typen DVD-RW eller DVD-R kan inte spelas upp på den här 
konsolen. (CPRM står för Content Protection for Recorded Media.)

,  Kontrollera att regionkoden för DVD:n stämmer överens med konsolen. 
Kontrollera också att bildsignalen är kompatibel med konsolen.

,  Föräldrakontrollfunktionen kan vara aktiverad på skivan. Följ instruktionerna 
på skärmen för att tillfälligt höja restriktionsnivån.
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Handkontrollen fungerar inte som den ska.
,  Om den programvara du försöker använda endast är kompatibel med den 

analoga handkontrollen (DUALSHOCK®2), kommer den inte att fungera med 
den analoga handkontrollen (DUALSHOCK®). Använd den handkontroll som 
passar till programvaran. Mer information finns i de instruktioner som hör till 
programvaran.

,  En del programvara kräver att en viss handkontrollsport används. Kontrollera 
att handkontrollen är ansluten till rätt handkontrollsport. Mer information finns 
i de instruktioner som hör till programvaran.

,  Det kan vara fel på handkontrollen som används. Försök med en annan 
handkontroll som är kompatibel med PlayStation®2-konsolen.

Systemet reagerar långsamt på knapptryckningar.
,  Vissa LCD TV-apparater och datorskärmar kan reagera långsamt. Det är inte 

ett funktionsfel.

Den vänstra och högra analoga spaken på handkontrollen fungerar 
inte ordentligt.
,  När detta problem uppstår ska du rotera den högra och den vänstra analoga 

spaken i en stor cirkel för att justera deras reaktionsområde. Se till att bara 
rotera dem med en cirkelrörelse utan att vrida på spakarna.

Konsolen känner inte av ett Memory Card. Det går inte att spara eller 
kopiera data till ett Memory Card.
,  Kontrollera att aktuellt Memory Card är kompatibelt med den programvara 

som används. För att spara eller läsa in data i format för PlayStation®2 ska 
ett Memory Card (8MB) (till PlayStation®2) (SCPH-10020 E) användas. 
För att spara eller läsa in data i format för PlayStation® ska ett Memory Card 
(SCPH-1020 E) användas.

, Det går inte att kopiera sparade data från programvara i format för   
 PlayStation®2 till ett Memory Card (SCPH-1020 E).
, Kontrollera att Memory Card är isatt ordentligt i konsolen. 
, Det kan vara fel på det Memory Card som du försöker använda. Om du har ett  
 annat Memory Card som är kompatibelt med PlayStation®2-konsolen kan du  
 testa med det i stället.

Data som sparats på ett Memory Card är skadade.
, När du sparar, läser in, kopierar eller tar bort data bör du inte göra något av  
 följande. Om du gör det kan data skadas.
	 • Ta inte ut Memory Card eller en handkontroll.
	 • Öppna inte skivluckan.
	 • Starta inte om konsolen.
	 • Stäng inte av konsolen.

Konsolen fungerar inte som den ska.
,  Statisk elektricitet och liknande fenomen kan påverka hur konsolen fungerar. 

Stäng av konsolen och dra ur elsladden. Sätt sedan i den igen och starta 
konsolen.

?/1 -indikatorn blinkar rött och konsolen fungerar inte.
,  Använd inte konsolen förrän blinkandet slutar. Om du placerar konsolen i en 

alltför varm miljö eller blockerar konsolens ventilationshål stiger den interna 
temperaturen i konsolen, och den fungerar då inte som den ska.

Du har glömt ditt lösenord.
,  Du kan rensa lösenordet på följande sätt:
 1 Sätt i en DVD utan föräldrakontrollfunktion.
 2  I kontrollpanelen väljer du x (Stop) för att stoppa uppspelningen 

och sedan x (Stop) igen för att ta bort Resume Play.
 3  I kontrollpanelen väljer du  (Setup) t “Custom Setup” t 

“Parental Control” och trycker sedan på knappen .
	  Skärmen där du anger lösenord visas.
 4 Tryck på SELECT-knappen på handkontrollen och ange numret  
  “7444” på skärmen som visas 
	  Det registrerade lösenordet tas bort och skärmen för att registrera ett nytt  
  lösenord visas. Ange ett nytt lösenord.



19

SV

DVD:n fungerar inte. Det går inte att ändra en del DVD-inställningar.
,  Uppspelningsstatus och inställningar för vissa DVD-skivor är förinställda av 

tillverkaren. Eftersom PlayStation®2-konsolen spelar upp DVD-skivor med de 
inställningar som finns angivna på skivan kan det hända att vissa funktioner 
inte är tillgängliga även om du följer instruktionerna i det här dokumentet eller 
i Användarmanualen (  sid 6).

,  Vissa inställningar kan inte ändras under uppspelning eller i läger Resume 
Play. Välj x (Stop) i kontrollpanelen för att stoppa uppspelningen och 

	 sedan x (Stop) igen för att inaktivera Resume Play.

Nätverk

Det går inte att upprätta en anslutning till nätverket.
, Kontrollera att nätverksinställningarna är rätt gjorda. Läs instruktionerna från  
 din Internet-leverantör samt instruktionerna som följde med programvaran och  
 justera inställningarna på det sätt som behövs.
, Kontrollera att Ethernet-kabeln är ansluten på rätt sätt.
, Kontrollera att du använder rätt typ av Ethernet-kabel (rak eller korskopplad).  
 Läs instruktionerna som följde med nätverksenheten för mer information.
, Kontrollera att nätverksenheten är ansluten på rätt sätt. Kontrollera också att  
 inställningarna för nätverksenheten är korrekta. Läs mer i instruktionerna som  
 följde med nätverksenheten.

Garanti
Tack för att du har köpt den här produkten. Termen “Produkt” avser 
hemunderhållningssystemet PlayStation®2 tillsammans med de tillbehör och/eller 
den kringutrustning som medföljde den. Den här garantin täcker inte programvara, 
oavsett om den levererades med produkten eller ej.

Sony Computer Entertainment Europe Ltd (“SCEE”) garanterar att den här 
produkten är fri från defekter i material eller tillverkning, som skulle leda till fel på 
produkten vid normal användning i enlighet med de villkor som anges
nedan, och kommer att under en period av 1 (ett) år från inköpsdatum reparera eller 
(i enlighet med SCEEs val) ersätta eventuella komponenter i den produkten, utan 
kostnad, i de fall felet härrör från defekta material eller tillverkning. Ersättningen 
kommer att vara en ny eller reparerad komponent eller enhet, i enlighet med 
SCEEs val, som behåller garantin under återstoden av den ursprungliga 
garantiperioden.

Den här garantin gäller som tillägg till dina lagliga rättigheter (enligt gällande lag) 
och påverkar inte på något sätt dina rättigheter negativt.

Den här garantin ges till dig av Sony Computer Entertainment Europe Ltd på 30 
Golden Square, London, W1F 9LD, United Kingdom.

VIKTIGT
1.  Om du vill utnyttja den här garantin ringer du den lokala kundtjänsten (som 

finns angiven i handböcker till programvara för PlayStation® och PlayStation®2) 
för information om returer och annat.

2. Den här Garantin är endast giltig i följande fall:
 i.  I Danmark, Finland, Sverige och Norge; samt
 ii.  Om ursprungskvittot, fakturan eller annat inköpsbevis (som anger datum  

för inköpet och säljarens namn) visas upp tillsammans med den felaktiga 
produkten (och inte har ändrats eller förvanskats efter inköpsdatumet); samt
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 iii. Om garantisigillet och serienumret för produkten inte har skadats, ändrats  
  eller tagits bort.
3.   Du får inte utnyttja den här Garantin om produkten är skadad på grund av:
 i.  Kommersiell användning, olycka, slitage, försumlighet, missbruk eller 

felaktig användning (inklusive, men utan begränsning till att produkten inte 
har använts för det den är avsedd för och/eller i enlighet med instruktionerna 
för användning och underhåll eller enligt tillämpliga tekniska eller 
säkerhetsregler).

 ii. Användning tillsammans med eventuell ej godkänd kringutrustning  
  (inklusive, men utan begränsning, spelförbättringsenheter, adaptrar och  
  strömförsörjningsenheter).
 iii. All förändring eller justering till, eller ändring av den här produkten som  
  utförs av någon anledning och, vare sig den har utförts på ett korrekt sätt  
  eller inte.
 iv.  Underhåll eller reparation som utförs av annan än SCEE-auktoriserad 

serviceenhet; eller
 v.  Användning tillsammans med ej godkänd programvara, virusinfektion samt 

vid brand, översvämning eller annan naturkatastrof.
4.  Förutom där lagstiftning inte tillåter detta kommer den här garantin att vara din 

enda och exklusiva åtgärd mot defekter i den här produkten, och samtliga andra 
garantier, villkor, uttryckta eller underförstådda i föreskrifter eller på annat sätt, 
med avseende på produkten är ogiltiga, och varken SCEE eller någon annan 
Sony-organisation, deras leverantörer eller auktoriserade serviceställen kan 
hållas ansvariga för eventuella förluster eller skador, vare sig de uppkommit av 
misstag eller på annat sätt.

Om den här produkten behöver lagas på ett sätt som inte omfattas av den här 
garantin kontaktar du den lokala kundtjänsten för information. Om det land där du 
bor inte finns med i listan kontaktar du återförsäljaren.

Copyright och varumärken
“ ”, “PlayStation”, “ ”, “DUALSHOCK” och “ ” är 
registrerade varumärken som tillhör Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” och “ ” är registrerade varumärken och “MagicGate” ett varumärke som 
tillhör 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.
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Om kopieringsskydd
Försök att kopiera DVD-skivor som spelas upp i den här konsolen kan förhindras 
eller begränsas av teknik för kopieringsskydd som finns på DVD-skivan. Försök att 
spela in eller kopiera DVD-filmer för privat användning via borttagning eller 
åsidosättande av kopieringsskydd kan vara förbjudet i aktuell lagstiftning.
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