
Nätverksanslutning 

Komma igång

Ytterligare produktdokumentation
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kontakt

USB-kabel

Välj       (Inställningar) -        (Nätverksinställningar)     [Inställningar för Internet-anslutning].

Välj [Enkla]     [Trådlös]     [Sök av].

Välj den anslutningspunkt du vill använda.

Kontrollera att SSID stämmer och tryck 
på högerknappen.

Välj typ av krypteringsnyckel.

Ange krypteringsnyckeln.
Tryck på @-knappen för att visa tangentbordet. 
Skriv in krypteringsnyckeln och välj därefter [Bekräfta].

Kontrollera att inställningarna är rätt och 
spara dem sedan.

Ethernet-kabelTill Internet Till Internet

Anslut en Ethernet-kabel (säljs separat) till PS3™-systemet.

Välj       (Inställningar) -        (Nätverksinställningar)     [Inställningar för Internet-anslutning].

Välj [Enkla].

Kontrollera att inställningarna är rätt och spara dem sedan.

Använda PSNSM

Trådlös router 
(anslutningspunkt)

Router

Systemets framsida

Sätt i skivan med den tryckta sidan uppåt.

Kategori

M
enyval

XMBTM (XrossMediaBar)-menyn

till AV-adapteruttag (SCART) på TV:n AV-kabel Nätsladd

AC IN-uttagAV MULTI OUT-uttag

USB-kontakt

till eluttag

Fast grönt sken: Systemet är på
Blinkande grönt sken: Systemet stängs av
Fast rött sken: Systemet är avstängt (i standby-läge)

Anslutning och inställningar Spela upp material från skiva

* När vänsterspaken eller 
högerspaken trycks ned fungerar 
de som L3- respektive 
R3-knapparna.

Anslut PS3™-systemet till en TV. 
För HD-upplösning ska PS3™-systemet anslutas till TV:n med en HDMI™-kabel (säljs separat).

Sätt på TV:n och välj passande videoingång.

Tryck på strömknappen för att sätta på PS3™-systemet.
Om ingen bild visas, stäng av PS3™-systemet och sätt på det igen genom att trycka på strömknappen i minst 
fem sekunder (tills systemet piper en andra gång).

Tryck på PS-knappen på den trådlösa handkontrollen.

Följ instruktionerna på skärmen för att göra grundinställningarna.

PSNSM ger dig tillgång till en rad olika tjänster, som bland annat onlinespel, 
nedladdningsbara spel, filmer och innehåll från @ (PlayStation®Store) och chattmöjligheter 
under @ (Vänner). För att använda PSNSM måste du ha ett Sony Entertainment 
Network-konto. För att skapa ett konto väljer du @ (Anmäl dig) under @  (PSNSM) och följer 
instruktionerna på skärmen.
PSNSM och PlayStation®Store är inte tillgänliga i alla länder eller på alla språk. Mer 
information finns på eu.playstation.com/legal. En bredbandsanslutning till Internet 
behövs. Eventuella avgifter för Internetanslutning är användarens ansvar. Användare 
måste vara minst sju år, och användare under 18 år måste ha målsmans tillstånd. 
Avgifter tillkommer för vissa material och tjänster. Registrering är också möjlig i 
webbläsare på eu.playstation.com. 

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning. Informationen i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.
“    “, “PlayStation“, “           “, “DUALSHOCK“, “     “, “                  “ och “    “ är registrerade varumärken under 
Sony Computer Entertainment Inc. “           “ är ett varumärke som tillhör samma företag.
“XMB“ och “xross media bar“ är varumärken under Sony Corporation och Sony Computer Entertainment Inc.
“SONY” och “    ” är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. Sony Entertainment Network är ett varumärke 
som tillhör samma företag.
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 Europe. Med ensamrätt.

Växlar mellan
stora och små

bokstäver

Radera Bekräftar tecken som 
skrivits in och lämnar 
tangentbordet

Säkerhet och support
I det här dokumentet finns information om hur du använder PS3TM-systemet på ett säkert sätt. Se till att läsa det innan 
du använder PS3™-systemet. 
Dokumentet innehåller information om föräldrakontroll.

Användarhandboken online  eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
Detta dokument innehåller detaljerad information om användning av PS3™-systemet.  
Du kan också gå till @ (Nätverk)        (Online bruksanvisningar).

Uppdateringar av systemprogramvaran  eu.playstation.com/ps3
Här finns den senaste informationen om uppdateringar av systemprogramvaran.

Support  eu.playstation.com/ps3/support/
På den officiella webbplatsen för PlayStation®-produktsupport hittar du de senaste frågorna och svaren om din produkt.

Systemets baksida

Skivlucka

Strömknapp/strömindikator

ÖppningsknappUSB-kontakter LAN-uttag

HDMI OUT-uttag

AC IN-uttag

AV MULTI OUT-uttag

DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttag

Trådlös handkontroll DUALSHOCK®3

Vänsterspak/L3-knapp*

SELECT-knapp (knapp för val)

L1-knapp  L2-knapp

Riktningsknappar

USB-kontakt

START-knapp

R1-knapp  R2-knapp

Högerspak/R3-knapp*

Portindikatorer

PS-knapp: Visar XMB™-menyn
 Sätter på/stänger av systemet
 Avslutar ett spel

Anslutning med sladd Trådlös anslutning

-knapp: Avbryter

-knapp: Bekräftar markerat val

-knapp: Visar alternativ

Öppna skivluckan och sätt i skivan. 
Du kan öppna skivluckan genom att antingen trycka på     öppningsknappen eller manuellt skjuta 
skivluckan åt vänster.

Stäng skivluckan.
När skivluckan stängs kommer skivan automatiskt att börja spelas upp. Om uppspelning ej startas automatiskt 
väljer du ikonen för skivan från XMB™-menyn och trycker därefter på @-knappen.

・För att avsluta ett spel trycker du på PS-knappen på handkontrollen och väljer därefter @ (Avsluta spelet). För att 
avsluta uppspelning av andra slags skivor trycker du på @-knappen på handkontrollen.

・Sparade data för PlayStation®3-programvaran sparas i lagringsminnet. För att visa dessa data går du till        (Spel)
          (Verktyg för sparade data (PS3™)).

Utrustning för nätverksanslutning, 
till exempel ett DSL-modem

Utrustning för nätverksanslutning, 
till exempel ett DSL-modem

Snabbhandledning
CECH-4304A/CECH-4304C serien 7025110

Välkommen till PlayStations värld


