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2 VARNING

VARNING

Öppna inte höljet eftersom det finns risk för elektriska 
stötar. Låt endast behörig personal utföra service.

VARNING – Om du gör några andra inställningar eller 
utför några andra åtgärder än de som beskrivs här kan 
du utsättas för farlig strålning.

Denna apparat klassificeras som en CLASS 1 LASER-produkt under 
IEC60825-1+A2:2001  

•  Denna produkt är avsedd från 6 år och uppåt.
•  Undvik att använda PSP®-systemet en längre tid i sträck. Undvik 

att överanstränga ögonen genom att ta en rast på 15 minuter varje 
timme du spelar.

•  Om du upplever något av följande hälsoproblem ska du omedelbart 
avbryta all användning av systemet. Om symptomen består, 
kontakta din läkare.

 – Yrsel, illamående, trötthet eller symptom som liknar åksjuka
 –  Besvär eller smärta i någon del av kroppen, t.ex. ögon, öron, 

händer eller armar

Gällande bestämmelser
•  Typskylten sitter på enhetens batterifack.
•  Denna utrustning är testad och har befunnits vara i 

överensstämmelse med de begränsningar som gäller för R&TTE 
Directive när en anslutningskabel kortare än 3 meter används.

•  Denna utrustning uppfyller klass B-kraven i EN55022 och 
EN55024 för användning inom följande områden: bostaden, 
handeln och lätt industri. 
 
 

 
Denna produkt tillverkas av Sony Computer Entertainment Inc., 
2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan. Den 
auktoriserade representanten för EMC och produktsäkerhet är Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 0327 Stuttgart, Tyskland. 
Distribuerad i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. 

Ljuskänslighet

Spela alltid i en väl upplyst miljö. Ta regelbundna pauser, 15 minuter 
varje timme. Undvik att spela vid trötthet eller sömnbrist. En del 
personer är känsliga för blinkande eller flimrande ljus eller geometriska 
former och mönster. Dessa personer kan få anfall när de ser på teve 
eller spelar videospel. Rådgör med din läkare innan du spelar tevespel 
om du har haft epilepsi eller känner av något av nedanstående symptom 
när du spelar: yrsel, förändrad syn, muskelsammandragningar, andra 
ofrivilliga rörelser, medvetandestörningar, förvirring och/eller kramper.

Skada vid enformiga rörelser

Undvik att använda PSP®-systemet en längre tid i sträck. Ta en rast på 
15 minuter varje timme. Sluta omedelbart att använda PSP®-systemet 
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om du upplever en obehaglig känsla eller smärta i dina händer, 
handleder eller armar. Kontakta läkare om tillståndet inte går över.

Hörlurar

Justera volymen i hörlurarna så att du kan höra omgivande ljud. Om 
du upplever ringande ljud eller andra besvär i öronen ska du sluta att 
använda hörlurarna.

Radiovågor

Radiovågor kan störa elektronisk utrustning eller medicinsk apparatur 
(till exempel pacemakers), vilket kan medföra funktionsstörningar 
och möjliga skador.
•  Om du använder pacemaker eller annan medicinsk apparat ska du 

kontakta din läkare eller tillverkaren av apparaten innan du 
använder den trådlösa nätverksfunktionen.

•  Håll PSP®-systemet minst 20 cm från en pacemaker eller annan 
medicinsk apparatur när den trådlösa nätverksfunktionen används.

• Bär inte PSP®-systemet i bröstfickan om du använder pacemaker.
•  Stäng omedelbart av ditt PSP®-system om du har anledning att 

misstänka att den stör din pacemaker.
• Använd inte den trådlösa nätverksfunktionen på följande platser:
 –  Platser där användningen är förbjuden, t.ex. i flygplan eller 

sjukhus. Följ bestämmelserna vid de medicinska institutionerna 
när du använder PSP®-systemet i deras lokaler. Dessutom kan du 
bryta mot rådande flygsäkerhetsföreskrifter (vilket kan ge böter) 
om du använder den trådlösa nätverksfunktionen i ett flygplan, 
eller använder PSP®-systemet under start eller landning.

 –  Platser där många vistas.
 –  Platser i närheten av brandlarm, automatiska dörrar och andra 

typer av automatisk utrustning.
•  Var försiktig när du använder den trådlösa nätverksfunktionen i ett 

fordon, eftersom radiovågor kan påverka den elektroniska 
utrustningen i en del fordon.

Om DNAS

Sony Computer Entertainment Inc. använder DNAS (Dynamic 
Network Authentication System), ett autenticeringssystem som 
hjälper till att skydda copyright och säkerhet när PSP®-systemet 
ansluts till ett nätverk. DNAS återhämtar information om en 
användares maskinvara och programvara för autenticering, 
kopieringsskydd, kontoblockering, system, regler eller spelledning 
samt andra ändamål. Den insamlade informationen kan inte användas 
för att identifiera den enskilde användaren. Det kan vara förbjudet att 
överföra, visa, exportera, importera eller överlåta program och 
enheter som kringgår denna autenticeringsmetod.

Systemprogram

Systemprogrammet som ingår i denna produkt avser en begränsad 
licens från Sony Computer Entertainment Inc. Mer information finns 
på http://www.scei.co.jp/psp-eula
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När du ser någon av dessa symboler på våra elektriska produkter, 
batterier eller förpackningar, innebär det att den elektriska produkten 
eller batteriet ifråga inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i 
Europa. För att säkra rätt avfallsbehandling för produkten och 
batteriet, deponera dem i enlighet med gällande lokal lagstiftning eller 
regler för deponering av elektrisk utrustning/batterier. Genom att göra 
detta hjälper du till att bevara naturresurser och förbättrar standarden 
på det miljömässiga skyddet vid hantering och deponering av 
elektriskt och elektroniskt avfall. 
Den här symbolen kan användas på batterier i kombination med andra 
kemiska symboler. De kemiska symbolerna för kvicksilver (Hg) och 
bly (Pb) finns med om batteriet innehåller mer än 0,0005 % 
kvicksilver eller mer än 0,004 % bly.
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Information om systemfunktioner i det här dokumentet kan skilja sig 
från informationen för ditt PSP®-system, beroende på vilken version 
av systemprogramvaran som används.

Om dokumentationen till PSP® -systemet
Dokumentationen till PSP®-systemet (PlayStation®Portable) 
innehåller följande:

Säkerhet och support (detta dokument)
Detta dokument innehåller säkerhetsinformation om användning av 
PSP®-systemet, felsökning, tekniska data och annan information.

Snabbhandledning
Det här dokumentet innehåller information om 
maskinvarugrundfunktioner i PSP®-systemet.

Användarmanual 
(åtkomst från : eu.playstation.com/manuals)
Du har åtkomst till det här onlinedokumentet via Internet. Det 
innehåller detaljerad information om hur man använder programvaran 
till PSP®-systemet.

Innehållsförteckning
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Innan systemet används

Försiktighetsåtgärder
Läs igenom anvisningarna noggrant innan du börjar använda 
systemet. Spara handboken för framtida bruk.

Tillbehörskompatibilitet 
Vissa tillbehör som konstruerats för användning med 
PSP-1000-serien och/eller PSP-2000-serien är inte kompatibla 
med PSP3000-serien. Mer information finns på  
eu.playstation.com/psp. 

Säkerhet
Denna produkt har utformats med högsta säkerhet i åtanke. Alla 
elektriska apparater kan emellertid, om de används felaktigt, orsaka 
brand, elchock eller personskada. Följ dessa riktlinjer för att 
säkerställa att inga olyckor inträffar:
• Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och anvisningar.
•  Kontrollera regelbundet att AC-adaptern inte är skadad och att det inte 

samlas damm runt kontakten eller vägguttaget.
•  Avbryt användningen, dra ut AC-adapterns kontakt ur vägguttaget 

och koppla ur eventuella andra kablar omedelbart om enheten beter 
sig onormalt, om ljudet blir konstigt eller enheten börjar lukta eller 
blir så het att det inte går att vidröra den.

Användning och hantering

•  Använd systemet på en väl upplyst plats och ha skärmen på ett 
säkert avstånd från ansiktet.

•  Undvik att använda PSP®-systemet en längre tid i sträck. Undvik 
att överanstränga ögonen genom att ta en rast på 15 minuter varje 
timme du spelar.

•  Var försiktig när du ställer in ljudvolymen. Om du har för hög 
ljudvolym kan du skada hörseln eller högtalarna.

•  Se till att systemet och tillbehören är utom räckhåll för barn eftersom 
små barn kan råka svälja smådelar som Memory Stick Duo™.

•  Använd inte systemet medan du kör bil eller cyklar. Att titta på 
skärmen eller använda systemet samtidigt som du kör bil eller 
cyklar kan resultera i en trafikolycka.

• Använd inte systemet eller tillbehör i närheten av vatten.
•  Använd endast kringutrustning och tillbehör som specificerats av  

tillverkaren.
•  Utsätt inte systemet eller tillbehören för höga temperaturer, hög 

luftfuktighet eller direkt solljus.
•  Lämna inte systemet eller tillbehören i en bil med stängda fönster 

(särskilt sommartid).
• Utsätt inte systemet eller tillbehör för damm, rök eller ånga.
•  Se till så att det inte tränger in vätska eller små partiklar i systemet 

eller tillbehör.
•  Placera inte systemet eller tillbehören på underlag som lutar, är 

ostadiga eller utsatta för vibrationer.
•  Kasta eller tappa inte systemet eller tillbehören, eller utsätt dem för 

hårda fysiska stötar. PSP®-systemet kan ta skada om du sitter ned 
med det nedstoppat i fickan, eller om du placerar systemet längst 
ned i en ryggsäck tillsammans med andra tunga föremål.

•  Vrid inte PSP®-systemet med våld eller utsätt det för hårda fysiska 
stötar under spel. Det kan skada systemet eller få skivluckan att öppna 
sig så att skivan matas ut. Hantera den analoga spaken varsamt.

• Placera inte tunga föremål på systemet eller tillbehör.
•  Rör inte vid eller stoppa in främmande föremål i kontakterna på 

systemet eller tillbehör.
•  Rör inte vid systemet eller AC-adaptern någon längre tid vid 

användning. Beroende på användningen, kan systemet eller AC-
adaptern nå temperaturer på 40° C eller mer. Långvarig kontakt 
under sådana förhållanden kan orsaka brännskada*. 

Försiktighetsåtgärder
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  *   ”Lågtemperaturbrännskador” är brännskador som uppstår när huden 
kommer i kontakt med föremål med relativt låga temperaturer (40° C 
eller mer) under en längre tid.

•  När systemet är kopplat till en plasma- eller projektionsteve* bör du 
inte lämna en stillbild på teveskärmen under en längre tid, eftersom det 
kan leda till att en svag bild blir kvar permanent på skärmen.

  * Förutom LCD-skärmsmodeller 

Användning av AC-adapter

• Rör inte vid AC-adapterns kontakt med våta händer.
•  Rör inte vid AC-adaptern eller systemet under ett åskväder om de 

är anslutna till ett vägguttag.
•  Använd inte någon annan kraftkälla än medföljande batteripack och 

AC-adapter (eller godkända ersättningar). 
•  Se till att det inte samlas damm eller finns främmande ämnen runt 

kontakterna till systemet och tillbehören. Om det finns damm eller 
främmande ämnen på systemets kontakter eller AC-adaptern, ska 
du torka av det med en torr tygtrasa innan du ansluter. Damm och 
andra ämnen på kontakterna kan resultera i brand eller elchock.

•  Dra ut AC-adaptern från eluttaget, koppla ur eventuella andra 
kablar och avlägsna batteripacket från systemet innan rengöring 
eller om du inte tänker använda systemet under en längre 
tidsperiod. 

•  Se till att ingen trampar på AC-adaptern eller att den kommer i 
kläm, särskilt vid kontakterna och där de kommer ut från systemet.

•  När du drar ut AC-adaptern ska du hålla i själva kontakten och dra den rakt 
ut från vägguttaget. Dra aldrig i själva sladden och dra inte ut den snett.

•  Använd inte systemet för att spela spel, video eller musik när systemet 
är övertäckt med någon typ av tyg. Om du vill pausa eller temporärt 
förvara systemet när du spelar spel, video eller musik, sätter du 
systemet i viloläget innan du lägger det i väskan eller fodralet. 

•  Anslut inte AC-adaptern till en spänningstransformator eller 
spänningsinverterare. AC-adaptern kan bli het och orsaka brand eller 
bli obrukbar om den ansluts till en spänningstransformator eller 
spänningsinverterare för att användas i bil.

Försiktighetsåtgärder

•  Eluttaget ska vara placerat i utrustningens omedelbara närhet  
och vara lätt åtkomligt.

LCD-skärmen

•   LCD-skärmen är gjord av glas och kan spricka om den utsätts för våld.
•  Det kan förekomma svarta (mörka) eller ljusa punkter på vissa 

platser på LCD-skärmen. Sådana punkter är naturligt 
förekommande på LCD-skärmar och är inte ett tecken på att något 
har gått sönder. LCD-skärmar är tillverkade med en ytterst precis 
teknik. Men på alla skärmar finns ett mindre antal mörka eller ljusa 
pixlar. Dessutom kan en förvänd bild stanna kvar på skärmen i flera 
sekunder efter att systemet har stängts av.

• LCD-skärmen kan ta skada om den utsätts för direkt solljus.
•  När systemet används i kalla miljöer kan man se skuggor i grafiken, 

och skärmen kan verka mörkare än vanligt.
•  Detta är inte ett funktionsfel och skärmen blir normal igen när 

temperaturen stiger.
•  Lämna inte stillbilder på skärmen under en längre tid. Det kan leda 

till att en svag bild stannar kvar permanent på skärmen.

Om ”läsaren”

Rör inte ”läsaren” som sitter innanför systemets skivlucka. 
Om du rör läsaren kan det skada systemet. 

Läsaren
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Memory Stick Duo™

Följ dessa riktlinjer för bästa resultat:

•  Rör inte vid kontaktytan (A) med händerna eller med 
metallföremål.

•  Tryck inte hårt när du skriver på minnesområdet (B).
•  Undvik att använda eller förvara ett Memory Stick Duo™ på 

följande platser:
 – Platser som utsätts för höga temperaturer, t.ex. varma fordon
 – Platser i direkt solljus
 – Platser som är mycket fuktiga eller gynnsamma för rostbildning
•  Var försiktig så att du inte råkar skriva över eller ta bort data när du 

använder Memory Stick Duo™-media utan raderingsskydd. Om 
ditt Memory Stick Duo™-media har raderingsskydd kan du 
förhindra att data sparas, redigeras eller tas bort genom att skjuta 
knappen till positionen LOCK.

Inspelade data
Använd inte Memory Stick Duo™ på följande sätt, eftersom det kan 
resultera i att data går förlorade eller skadas:
•  Ta ut Memory Stick Duo™ eller stänga av systemet medan det 

laddar, sparar data eller formateras.
•  Använda det på en plats som är utsatt för statisk elektricitet eller 

elektriska störningar.

Om ett program eller data går förlorade eller skadas av någon 
anledning, går det normalt inte att återställa programmet eller 
informationen. Sony Computer Entertainment Inc. och dess 
dotterbolag och underleverantörer ansvarar inte för några 
skador, kostnader eller utgifter som kan uppstå på grund av att 
program eller data går förlorade eller skadas.

Väskor och fodral 

•  Stäng av eller sätt PSP®-systemet i viloläget när du placerar systemet i 
en väska du köpt separat. Använd inte systemet medan det är i väskan. 
Att lämna systemet på eller använda det medan det är i en väska eller 
ett fodral kan leda till överhettning eller skador på systemet. 

•  Sätt både PSP®-systemet och fjärrkontrollen i läget Hold för att 
förhindra oavsiktlig användning.

Plocka aldrig isär systemet eller tillbehören

Använd PSP®-systemet och tillbehören enligt anvisningarna i denna 
handbok. Du har ingen behörighet att analysera eller modifiera 
systemet, eller analysera och använda kretskonfigurationerna. Att 
demontera systemet kan vara farligt, och om systemet demonteras 
gäller inte garantin. LCD-skärmen innehåller delar med högspänning, 
och laserstrålen som används för läsning av UMD kan skada synen.

Att använda en WLAN-accesspunkt

När du använder PSP®-systemets ”Scan”-funktion för att ansluta till 
en accesspunkt för WLAN kan systemet hitta accesspunkter som inte 
är ämnade för allmänheten. Du får bara ansluta till privata 

Försiktighetsåtgärder
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accesspunkter som du har tillstånd att använda eller accesspunkter 
som är tillgängliga i ett publikt WLAN eller en ”hotspot”-service.

Användning utomlands

När du reser, observera eventuella föreskrifter vad gäller trådlösa enheter.

Kondens

Om PSP®-systemet eller UMD-skivan förs direkt från en kall till en 
varm plats, kan fukt kondenseras på linsen inuti systemet eller på 
UMD-skivan. Om detta skulle inträffa kan det hända att systemet inte 
fungerar ordentligt. Avlägsna i så fall UMD-skivan och stäng av och 
dra ut sladden till systemet. Lägg inte tillbaka UMD-skivan förrän 
fukten försvunnit (det kan ta flera timmar). Om systemet fortfarande 
inte fungerar på rätt sätt kontaktar du hjälplinjen för PSP®-kundtjänsten 
som finns i alla handböcker för programvara för PSP®.

Hantering av UMD-skivor

•  Vidrör inte öppningen på skivans baksida (den inspelade ytan på 
skivan) med fingrarna.

•  Se till att inte damm, sand, främmande föremål eller andra typer av 
orenheter kommer i kontakt med skivorna.

•  Om UMD-skivan blir smutsig, torka försiktigt av ytterskiktet och 
inspelningsytan med en mjuk tygtrasa. Använd inte lösningsmedel 
eller andra kemikalier.

•  Använd inte en UMD som är sprucken eller skev eller som har 
reparerats. Den kan då gå sönder inuti PSP®-systemet, vilket kan 
leda till att du eller systemet skadas.

Hantering och skötsel av utsidan 

Följ riktlinjerna nedan för att undvika försämring eller missfärgning 
av PSP®-systemet:
•  Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier till att rengöra 

utsidan.
•  Låt inte systemet komma i kontakt med föremål av gummi eller 

vinyl under någon längre tid.
• Torka inte av systemet med kemiskt behandlade rengöringstrasor.

Innan du använder den analoga spaken

•  Försök inte att ta bort den analoga spaken från systemets front 
eftersom det skadar systemet och kan orsaka skador.

•  För bästa resultat, gå till  (Settings (Inställningar))   
(System Settings (Systeminställningar)). När skärmbilden ”System 
Information” visas, rotera den analoga spaken. Denna åtgärd gör att 
den analoga spakens rörelseradie justeras.

Rengöring

Av säkerhetsskäl ska du dra ut AC-adaptern från vägguttaget, koppla 
ur eventuella andra kablar och avlägsna batteripacket från systemet 
innan rengöring.

Rengöra utsidan och LCD-skärmen
Torka försiktigt med en mjuk tygtrasa.

Rengöra kontakterna
Om kontakterna till hörlurarna eller fjärrkontrollen blir smutsiga, kan 
det orsaka brus eller ljudavbrott. Torka av kontakterna med en torr, 
mjuk tygtrasa och håll dem rena.

Försiktighetsåtgärder
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Om batteriet

Försiktighetsåtgärder vid batterihantering

  Varning

Hantera inte skadade eller läckande batterier.
Kontakt med materialet kan resultera i skada eller brännsår i ögonen 
eller på huden. Även om det inte genast syns någon främmande 
substans, kan kemiska förändringar i materialet resultera i skador som 
visar sig vid ett senare tillfälle.

Om du kommer i kontakt med material från ett läckande batteri, 
vidta följande åtgärder:
•  Gnid inte om materialet råkar hamna i ögonen. Skölj 

omedelbart ögonen med rent vatten och sök läkarhjälp.
•  Om materialet kommer i kontakt med hud eller kläder, skölj 

omedelbart det drabbade området med rent vatten. Kontakta 
läkare om det uppstår inflammation eller ömhet.

Hantera batteriet varsamt. 
Batteriet kan explodera eller ge upphov till eldsvåda eller brännskador 
om det inte hanteras med varsamhet.
•  Låt inte batteriet komma i kontakt med öppen eld eller utsättas för 

höga temperaturer, t.ex. i direkt solljus, i ett varmt fordon eller i 
närheten av värmekällor.

• Orsaka inte kortslutning i batteriet.
• Plocka inte isär eller manipulera med batteriet.
•  Se till att batteriet inte skadas. Förvara inte batteriet tillsammans 

med metallföremål som mynt och nycklar. Avbryt användningen 
om batteriet skadas.

•  Kasta eller tappa inte batteriet eller utsätt det för hårda fysiska stötar.

• Placera inte tunga föremål på batteriet, och utsätt det inte för tryck.
•  Se till att batteriet inte kommer i kontakt med vätskor. Om det blir 

vått, avbryt användningen tills det är helt torrt igen.
• Se till att batteriet är utom räckhåll för barn.
•  Om PSP®-systemet inte ska användas under en längre period bör du 

ta ut batteriet och förvara det på en sval, torr plats utom räckhåll för 
barn.

•  Använd endast det medföljande batteriet eller ett ersättningsbatteri 
som är märkt för att användas med PSP®-systemet.

Laddning  
Du kan ladda batteriet med AC-adaptern eller en USB-kabel (säljs 
separat). Mer information om hur du laddar batteriet hittar du i den 
medföljande Snabbhandledningen. 

Uppskattning av tid för batteriladdning

Laddning med AC-adaptern Cirka 2 timmar och 20 minuter 

Laddning med en USB-kabel Cirka 5 timmar 

De angivna tiderna gäller laddning av ett fullständigt urladdat batteri.

Tips
•  Använd inte PSP®-systemet med en AC-adapter när batteripacket inte är 

inkopplat i systemet. Om AC-adaptern plötsligt kopplas ur kan det leda 
till att systemet skadas. 

•  Ladda vid en temperatur mellan 10°C och 30°C. Laddningen kan vara 
mindre effektiv i andra miljöer. 

•  Laddningen kan ta längre tid när systemet är påslaget under laddning eller 
när en USB-kabel används för uppladdning. 

Försiktighetsåtgärder
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Batteriets livslängd

•  Batteripacket har en begränsad livstid. Batteritiden minskar med 
användning och ålder. Om batteritiden blir påfallande kort eller om 
batteripacket tappar formen ska du omedelbart byta ut det.

•  Batteripackets livslängd varierar beroende på hur det förvaras, 
användningsförhållanden och miljöfaktorer, t.ex. temperaturen.

Ersätta batteriet

•  För din säkerhets skull ska du stänga av systemet, dra ut nätsladden 
från eluttaget och koppla ur eventuella andra kablar innan du byter 
ut batteripacket. 

•  Om systemet inte används på ett tag efter att batteriet har laddats ur 
eller att batteripacket har avlägsnats, kan datum- och 
tidsinställningarna nollställas. Om detta händer visas skärmen för 
datum och tidsinställningar nästa gång PSP®-systemet startas. 

Förvara batteriet

Ta ut batteriet från systemet om det inte ska användas under en  
längre period. Förvara batteriet på en sval och torr plats utom  
räckhåll för barn.

Försiktighetsåtgärder

•  USB-laddning använder strömförsörjningen från den inkopplade enhetens 
USB-port. Ladda batteriet genom att koppla PSP®-systemet till en enhet 
utrustad med en högeffekts-USB-port. Om en lågeffekts-USB-port eller 
ett USB-nav används är det möjligt att batteriet inte kan laddas. 

•  När både AC-adaptern och en USB-kabel är kopplade till PSP®-systemet 
laddas batteriet av AC-adaptern. 

•  Använd eller ladda inte PSP®-systemet när batteriluckan är borttagen. 
Om batteriet plötsligt tas bort, kan batteriet tappas och skadas, vilket kan 
orsaka fel i systemet. 

Uppskattad livslängd på batteriet

Spel Cirka 3–6 timmar *1

Videouppspelning Cirka 3–5 timmar *2

*1    Baserat på tester som utförts med det medföljande batteriet, i läget för 
en spelare, med hörlurar med fjärrkontroll samt utan att trådlöst LAN 
har använts.

*2   Baserat på tester som utförts med olika systemhögtalare jämfört med 
hörlurar, volymnivå och skärmens ljusstyrkenivå.

Tips
Batteritiden kan variera beroende på vilken sorts innehåll som spelas eller 
på användningsförhållanden, som skärmens ljusstyrka och miljöfaktorer. 
När batteripacket åldras kommer det att ha kortare batteritid. 
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Kompatibla media
De mediatyper som anges nedan kan användas på PSP®-systemet. I 
denna handbok används termen ”Memory Stick Duo™” för alla typer 
av Memory Stick™-media i tabellen nedan.

Typ Logotyp

UMD

Memory Stick Duo™  
(inte kompatibel med MagicGate™)

MagicGate™ Memory Stick Duo™ *1  

Memory Stick Duo™ (MagicGate™/
Kompatibel med dataöverföring i hög 
hastighet) *1 *2

 

Memory Stick PRO Duo™ *1 *2  

Memory Stick PRO-HG Duo™ *1 *2  

Memory Stick Micro™ (M2™) *1 *2 *3

*1   Kompatibel med MagicGate™
*2   Kompatibel med höghastighetsdataöverföring över ett parallellt gränssnitt. 

*3   för att använda Memory Stick Micro™ måste du först sätta in det i en 
adapter för M2 Duo-storlek. Om ett Memory Stick Micro™ sätts in 
direkt i systemet kan det fastna.

Tips
• Memory Stick™ av standardstorlek kan inte användas i systemet.
•  Det går inte att garantera att alla typer av Memory Stick™-media 

fungerar som de ska.
•  Om ett Memory Stick Duo™ formateras i en annan enhet än 

PSP®-systemet, t.ex. i en dator, kan det hända att systemet inte kan 
identifiera det. Gå i sådana fall till  (System Settings 
(Systeminställningar))  ”Formatera Memory Stick™” och formatera 
om Memory Stick Duo™.

UMD

UMD-skivan innehåller en regionskod som är kopplad till de olika 
försäljningsområdena. Det här systemet kan spela upp UMD-skivor 
med regionskod ”ALL” eller ”2”.

Kompatibla	media
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Felsökning

Innan service efterfrågas
Gå igenom detta avsnitt om du får problem med PSP®-systemet. Om 
problemen kvarstår kontaktar du lämplig PSP®-kundtjänstavdelning 
(numret finns i alla PSP®-handböcker).

Strömförsörjning, batteri och laddning

Det går inte att slå på strömmen.
,  Batteriet kan vara urladdat. Ladda batteriet. 
, Kontrollera att batteriet sitter korrekt.

Det går inte att ladda eller ladda om batteriet.
,  Om du använder AC-adaptern, kontrollera att den är korrekt 

ansluten till systemet och vägguttaget. 
,  Om du använder USB-kabeln, kontrollera att USB-kabeln är 

korrekt inkopplad i systemet och USB-enheten och att USB-
enheten är påslagen. 

,  Batteriet kanske inte kan laddas tillfredsställande och laddningen 
kan ta längre tid beroende på användningsförhållanden eller 
faktorer i omgivningen. Mer information finns i ”Om batteriet”  
(  sidan 10). 

,  Kontrollera att systemets kontakter (som t.ex. USB-kontakten) 
och AC-adapterns eller USB-kabelns kontakter inte är smutsiga. 
Torka i så fall av dem med en torr, mjuk tygtrasa. 

,  Om du använder AC-adaptern, kontrollera att det är rätt AC-
adapter för produkten som används. 

,  Vissa USB-enheter kan inte användas för att ladda batteriet. Mer 
information finns i ”Om batteriet”  (  sidan 10). 

Memory Stick™

Parallell dataöverföring  
(höghastighetsöverföring av data)
Parallell dataöverföring är en snabb dataöverföringsteknik, den gör att 
det går att ha flera ingångs/utgångskontakter på Memory Stick™ som 
används samtidigt (parallellt gränssnitt). PSP®-systemet stödjer 
4-bitars parallell dataöverföring. Emellertid varierar tiden som krävs 
för läsning/skrivning beroende på vilka lagringsmedia som används.

Filstorleksbegränsning 
Specifikationen för filsystemet som används på Memory Stick™-
media begränsar storleken på filer som kan skrivas eller spelas till 
mindre än 4 GB per fil. 

MagicGateTM

 är en upphovsrättsskyddad teknik som utvecklats 
av Sony Corporation.

Kompatibla	media
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,  När du ansluter en UBS-kabel under spel, övergår PSP®-systemet 
inte automatiskt till USB-läge. 

,  Om ”USB Auto Connect” (USB-autoanslut) under  (System 
Settings) (Systeminställningar) är inställd på ”Off” (”Av”), måste 
systemet ställas in på USB-läge manuellt. Välj  (USB 
Connection) (USB-anslutning) under  (Settings) (Inställningar). 

Batteriet tar slut fort. 
,  Batteriet kan ta slut snabbare beroende på förvaringsmetod, 

användningsförhållanden eller faktorer i omgivningen. Mer 
information finns i ”Om batteriet” (  sidan 10). 

Om batteripacket har tappat formen.
,  Om batteripacket har tappat formen ska det omedelbart bytas ut. 

Skärmen

Skärmen blir svart.
,  Om den automatiska avstängningen av bakgrundsbelysningen 

”Backlight Auto-Off” under  (Power Save Settings 
(Strömsparinställningar)) är aktiverad, stängs 
bakgrundsbelysningen av efter den angivna tidsperioden.

,  Om inställningen för automatiskt viloläge, ”Auto Sleep”, under 
 (Power Save Settings (Strömsparinställningar)) är aktiverad, 

går systemet automatiskt i viloläge efter den angivna tidsperioden.

Skärmen är mörk och svår att urskilja.
,  Använd skärmknappen på systemets framsida för att justera 

ljusstyrkan. 

Innan	service	efterfrågas

De svarta eller ljusa pixlarna på skärmen försvinner inte.
,  LCD-skärmar är tillverkade med en mycket noggrann teknik, 

men i vissa fall kan svarta (mörka) eller ljusa pixlar synas på 
skärmen. Det innebär inte att det är något fel på systemet. Mer 
information finns i ”Försiktighetsåtgärder” (  sidan 6).

Färgerna verkar inte återges rätt på skärmen.
,  Om ”Theme” (Tema) under   (Theme Settings 

(Temainställningar)) ställs in på ”Original”, ändras 
bakgrundsfärgen automatiskt i början av varje månad.

Ingen bild visas på teven. 
,  Kontrollera att video-ut-kabeln är korrekt inkopplad i systemet 

och teven. 
,  Vissa teveapparater kanske inte kan visa bild från PSP®-

systemet. 
,  PSP®-systemet använder videoformatet NTSC. Om en skärm 

används som inte stödjer NTSC-formatet, kommer ingen bild att 
visas. Kontakta tevetillverkaren för mer information. 

När video visas på en TV, syns svarta fält vid sidorna (eller 
ovanför och nedanför) om bilden. 
,  Eftersom storleken på videobilden som visas på TV:n för spel 

eller webbläsare är förbestämd, visas eventuellt horisontella eller 
vertikala svarta fält kring kanterna på bilden. 

När PSP®-systemet är kopplat till en teve, slocknar 
skärmen plötsligt. 
,  Om skärmsläckaren (”Screensaver”) under  (Connected 

Display Settings (Inställningar för ansluten skärm)) har 
aktiverats, aktiveras skärmsläckaren automatiskt om inga 
aktiviteter har utförts efter ett specifikt tidsintervall. 
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Felsökning
Ljud

Det finns inget ljud.
,  Kontrollera att volymen inte är inställd på noll. Prova att höja 

volymen.
,  Kontrollera att inställningen för avstängt ljud (mute) inte är på. 

Tryck på ljudknappen på systemets framsida för att avaktivera 
inställningen för avstängt ljud.

,   När hörlurar eller en video-ut-kabel är inkopplade kommer inget 
ljud från PSP®-systemets högtalare. 

Det går inte att skruva upp volymen.
,  Om ”AVLS” under  (Sound Settings (Ljudinställningar)) är 

inställd på ”On”, begränsas den maximala volymen.
,  De öronvänliga hörlurarna är specialutformade för att hålla 

ljudnivån under 90dB.
,  När en video-ut-kabel är inkopplad kan inte volymen justeras 

med hjälp av PSP®-systemets volymknappar. Justera volymen på 
den anslutna enheten i stället.

Det kommer inte något ljud från hörlurarna eller ett brus 
hörs. 
, Kontrollera att hörlurarna är korrekt anslutna.

PSP®-systemets interna mikrofon tar inte upp något ljud. 
,  När ett headset (säljs separat) har anslutits, tar PSP®-systemet 

emot ljud via headsetets mikrofon. Den interna mikrofonen kan 
inte användas.

UMD

Systemet accepterar inte UMD-skivan.
,  För POWER/HOLD-omkopplaren (ström/paus) uppåt och håll 

den där i minst tre sekunder tills POWER-indikatorn (ström) 
stängs av. Strömmen kommer att stängas av fullständigt. Sätt 
sedan på systemet igen. 

När du startar en UMD-skiva visas ett meddelande där du 
rekommenderas att uppdatera.
,   Uppdatera systemets programvara. Mer information om 

uppdateringar finns i manualen Snabbhandledning som 
medföljde systemet.

Memory Stick Duo™

Memory Stick Duo™ kan inte sättas in.
,  Se till att Memory Stick Duo™ sätts in i rätt riktning.
,  Kontrollera att lagringsmedia av en sort som kan användas med 

PSP®-systemet är isatt. Mer information finns i ”Kompatibla 
media” (  sidan 12).

Systemet accepterar inte Memory Stick Duo™.
,  Om Memory Stick Duo™-media formateras i en PC, kanske de 

inte accepteras av PSP®-systemet. Kopiera i sådana fall de data 
som du vill behålla i PC:n, och gå sedan till   (System 
Settings (Systeminställningar))  ”Formatera Memory Stick™” 
och formatera om.

,  Kontrollera att Memory Stick Duo™ är korrekt insatt. Prova att 
ta ut Memory Stick Duo™ och sätta in det igen.

Innan	service	efterfrågas
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Systemet kan inte spara eller ladda data.
,  Det kanske är fel på Memory Stick Duo™. Prova med ett annat 

Memory Stick Duo™.

Video

Det går inte att spela upp videoklipp.
, Det kan hända att vissa slags data inte går att spela upp.

Systemet accepterar inte en videofil.
,  Video i format som inte är kompatibla med systemet kan inte 

spelas.
,  Om fil- eller mappnamnet ändras på Memory Stick Duo™, eller 

om filen eller mappen flyttas till en annan plats med hjälp av en 
PC, kanske systemet inte kan identifiera det.

Musik

Det går inte att spela musik.
,  Uppspelningsmetoderna kan vara begränsade för viss musik som 

distribueras på Internet. I sådana fall är det möjligt att den inte 
går att spela på PSP®-systemet. 

Systemet accepterar inte en musikfil.
,  Kontrollera att musikinformationen har sparats i rätt mapp på 

Memory Stick Duo™. Mer information finns i 
användarmanualen (  sidan 5).

,  Musik i format som inte är kompatibla med systemet kan inte 
spelas.

,  För att spela data i WMA-format, måste du först aktivera 
WMA-uppspelning (”Enable WMA Playback”) under   
(System Settings (Systeminställningar)).

Foto

Bilder visas inte.
,  Vissa bilder går inte att visa pga av bildstorleken.
,  Bilder som har redigerats på PC kan inte visas.

Systemet accepterar inte en bildfil.
,  Kontrollera att informationen har sparats i rätt mapp på Memory 

Stick Duo™. Mer information finns i användarmanualen  
(  sidan 5).

,  Om fil- eller mappnamnet ändras på Memory Stick Duo™, eller 
om filen eller mappen flyttas till en annan plats med hjälp av en 
PC, kanske systemet inte kan identifiera det.

,  Bilder i format som inte är kompatibla med PSP®-systemet kan 
inte visas.

Network (Nätverk)

Det går inte att etablera anslutning till nätverket.
,  Kontrollera att WLAN-omkopplaren på systemets ovansida är 

påslagen. 
,  Om ”WLAN Power Save” under  (Power Save Settings 

(Strömsparinställningar)) är inställt på ”On”, kanske det inte går 
att överföra data på korrekt sätt.

,  Det kanske är för stort avstånd mellan systemet och 
accesspunkten, eller mellan systemet och den andra spelarens 
system.

Innan	service	efterfrågas
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Felsökning
,  Kontrollera att nätverksinställningarna är korrekta. Läs 

anvisningarna som medföljde nätverksutrustningen samt de från 
din Internet-leverantör för att göra korrekta nätverksinställningar.

,  Beroende på accesspunktinställningarna, kanske du behöver ange 
systemets MAC-adress. Du kan kontrollera MAC-adressen under   

 (System Settings (Systeminställningar))  ”System 
Information” (Systeminformation).

,  Vid kommunikation med ett annat system i Ad Hoc Mode (Ad 
Hoc-läge) måste samma kanal vara inställda på båda systemen. 
Du kan kontrollera vilken kanal som för tillfället är inställd under  

 (Network Settings (Nätverksinställningar))  ”Ad Hoc 
Mode” (Ad Hoc-läge).

,  Om en enhet som orsakar radiostörningar, som en mikrovågsugn, 
är i närheten, är det möjligt att systemkommunikationen inte 
fungerar korrekt.

Webbsidan visas inte korrekt.
,  En del webbsidor kanske inte visas som de ska.

Andra problem

Systemet och/eller AC-adaptern är varma.
,  Vid användning kan både systemet och AC-adapter bli varma. 

Det innebär inte att det är något fel.
,  När kommunikationsfunktionen används kan systemet bli 

varmare än vid normal användning. Det innebär inte att det är 
något fel.

Systemet är påslaget, men fungerar inte.
,  Kontrollera att systemet inte är i läget Hold. I så fall för du 

POWER/HOLD-omkopplaren (ström/paus) uppåt för att 
avaktivera läget Hold.

Systemet fungerar inte korrekt.
,  Statisk elektricitet och andra liknande fenomen kan påverka 

systemets drift. Ta först ut AC-adaptern ur vägguttaget och 
koppla ur eventuella andra kablar och avlägsna sedan 
batteripacket och AC-adaptern. Vänta sedan i 30 sekunder och 
starta därefter om systemet.

,  För POWER/HOLD-omkopplaren (ström/paus) uppåt och håll 
den där i minst tre sekunder tills POWER-indikatorn (ström) 
stängs av. Systemet stängs av helt. Sätt sedan på systemet igen. 

Datum och tid har nollställts.
,  Om batteriet inte laddas om och laddas ur, eller om batteriet byts 

ut, kan systemets datum- och tidsinställningar nollställas. Följ 
anvisningarna på skärmen för att ställa in tid och datum.

När PSP®-systemet ansluts till en PC via en USB-kabel 
identifieras inte systemet.
,  Kontrollera att ditt PSP®-system är inställt på USB-läge. Om det 

inte är det ska du välja  (USB Connection) 
(USB-anslutning) under  (Settings) (Inställningar). 

,  Kontrollera att Memory Stick Duo™-mediet är anslutet till ditt 
PSP®-system. 

,  Kontrollera att ett operativsystem som stödjer USB-
masslagringsklassen är installerat i datorn som används. 

,  Beroende på PC:ns operativmiljö kanske det Memory Stick 
Duo™ som sitter i systemet inte identifieras av PC:n vid 
användning av ett USB-nav eller andra enheter. Prova att ansluta 
systemet direkt till PC:n med en USB-kabel. 

,  Om ”USB-laddning” under  (System Settings 
(Systeminställningar)) är aktiverad (”On”), är det möjligt att 
enheten inte accepteras. 

Innan	service	efterfrågas
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Den anslutna USB-enheten identifieras inte av PSP®-
systemet. 
,  Kontrollera att USB-kontakten på systemets ovansida inte är 

smutsig. Prova att torka rent med en torr, mjuk tygtrasa. 

Du har glömt ditt lösenord.
,  Om du återställer standardinställningarna under  (System 

Settings (Systeminställningar))  ”Restore Default Settings” 
(Återställa standardinställningarna), återgår lösenordet till ”0000”. 
Mer information finns i användarmanualen (  sidan 5).
Observera att om du återställer standardinställningarna, nollställs 
även alla andra inställningar som du har justerat. 
 När dessa anpassade inställningar har nollställts, kan inte 
systemet återställa dem. 

Den analoga spaken fungerar inte korrekt. 
,  Rotera den analoga spaken vid en scen där symptomen visar sig. 

Detta kommer att hjälpa dig att fastsälla den optimala 
rörelseradien. 

PSP®-systemet kan inte ansluta till annat PSP®-system i ad 
hoc-läge eller kommunikationen bryts. 
,  Om ”UMD Cache” under  (System Settings 

(Systeminställningar)) är aktiverad (”On”), är det möjligt att 
detta stör kommunikationen.

Innan	service	efterfrågas
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GARANTI

GARANTI
Grattis till köpet av den här produkten. Termen ”Produkt” avser 
PSP®-systemet. Denna garanti täcker inte någon programvara, oavsett 
om den medföljer Produkten eller inte. Den programvara som är 
förinstallerad på PSP®-systemet säljs ej utan licensieras till dig, och 
får endast användas i anslutning till PSP®-systemet. Villkoren för 
sådana programvarulicenser finns på http://www.scei.co.jp/psp-eula.

Sony Computer Entertainment Europe Ltd (”SCEE”) garanterar att 
denna Produkt är fri från defekter vad gäller material och utförande 
som resulterar i fel på Produkten vid normal användning i enlighet 
med de villkor som anges nedan och kommer, under en period av 1 
(ett) år från och med inköpsdatumet, reparera eller (i enlighet med 
SCEE:s val) kostnadsfritt byta ut felaktiga komponenter i Produkten, 
när orsaken är materialfel eller fel i tillverkningen. Som ersättning 
lämnas en ny eller reparerad komponent eller enhet i enlighet med 
SCEE:s val. Denna omfattas därefter av garantin under återstoden av 
den ursprungliga garantiperioden.

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

Denna garanti har utfärdats av Sony Computer Entertainment Europe 
Ltd of 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, 
Storbritannien.

VIKTIGT
1.  Om du vill utnyttja den här garantin ringer du hjälplinjen för den 

lokala kundtjänsten (som finns angiven i den aktuella PSP® 
programvaruinstruktionsboken) för information om returer och annat.

2.  Den här garantin är giltig i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet och Schweiz, där SCEE distribuerar produkten 
för försäljning, i samtliga EU-länder samt i Schweiz, Norge, Island 
och Liechtenstein, förutsatt:

 i.  att kvitto från det ursprungliga köpet, faktura eller annat 
köpebevis där köpedatum och försäljarens namn framgår kan 
visas upp tillsammans med den bristfälliga produkten inom 
garantiperioden (och inte har modifierats eller gjorts oläsligt 
efter köpet); och

 ii.  att garantiförseglingen och serienumret på produkten inte är 
skadade, modifierade, fördärvade eller borttagna.

3.  För att förhindra att löstagbara datalagringsmedia eller tillbehör 
skadas, förloras eller raderas, måste du avlägsna dessa innan 
Produkten sänds in för garantiservice.

4.  Reparation eller utbyte innebär också att produktens senaste 
systemprogramvara installeras.

5.  Du får inte utnyttja den här garantin om Produkten är skadad på 
grund av:

 i.  kommersiell användning, olycka, slitage, försumlighet 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;

GARANTI
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 iv.  underhåll eller reparation som utförs av annan än en av SCEE 
auktoriserad serviceenhet; eller

 v.  användning tillsammans med ej godkänd programvara, 
virusinfektion eller brand, översvämning eller annan 
naturkatastrof.

6.  Du får inte utnyttja den här garantin vid brott mot (material 
breach) din programvarulicens (se http://www.scei.co.jp/psp-eula).

7.  I de fall aktuell lagstiftning så tillåter är den här garantin den enda 
och exklusiva åtgärden mot kontraktsbrott, garanti eller villkor, 
uttryckliga eller underförstådda, som hänför sig till denna Produkt, 
och vare sig SCEE eller annan Sonyorganisation, deras 
leverantörer eller auktoriserade reparationsställen kan hållas 
ansvariga för förlust eller skador, vare sig de uppkommit av 
misstag eller till följd av något annat.

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

GARANTI
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SV

Felsökning
Ytterligare information

Tekniska data
Rätt till ändringar av utförande och tekniska data förbehålles.

PSP® (PlayStation®Portable)-system

LCD-skärm 4,3 tum / 10.9 cm (16:9) helt transparent, 
TFT Cirka 16 770 000 färger

Ljud Stereohögtalare

Inbyggd hårddisk Read-only UMD-enhet

Gränssnitt

DC IN 5V connector
Video-ut/hörlurskontakt 
Hi-Speed USB
DC OUT connector
Memory Stick Duo™ slot
Wireless LAN (IEEE 802.11b)
Mikrofon

Strömkälla
AC-adapter: 5,0 V likström
Uppladdningsbart batteri: laddningsbart 
litiumjonbatteri

Maximal strömförbrukning Ca 6 W (under laddning)

Externa mått Ca 169.4 × 71.4 × 18.6 mm (bredd × höjd × 
djup) (undantaget största projektion)

Vikt Ca 189 g (inklusive batteriet)

Arbetstemperatur 5°C - 35°C

Kompatibla 
codecs

 UMD

Video:
H.264/MPEG-4 AVC Main Profile
Level 3

Musik:
H.264/MPEG-4 AVC Main Profile
Level 3, Linear PCM, ATRAC3plus™

Memory 
Stick™

Mer information finns i användarmanualen
(  sidan 5).

UMD laser

Våglängd 655 - 665 nm

Strömförsörjning max. 0,28 mW

Typ Halvledare, kontinuerlig

Tekniska	data
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Trådlöst nätverk

Standard IEEE 802.11b

Moduleringsformat DS-SS (IEEE 802.11b-kompatibelt)

AC Adapter

Ingång AC 100-240 V, 50/60 Hz

Utgång DC 5 V, Max. 2000 mA

Externa mått Ca 61 × 23 × 84 mm (bredd × höjd × djup) 
(undantaget största projektion)

Vikt Ca 62 g

Batteri

Batterityp Laddningsbart litiumjonbatteri

Spänning 3,6 V likström

Kapacitet 1200 mAh

Program

Software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its 
contributors is used for the communication functions of this product. 
For more information, see 
http://www.scei.co.jp/psp-license/pspnet.txt

This product adopts S3TC texture compression technology under 
licence from S3 Graphics, Co., Ltd.

This product includes RSA BSAFE® Cryptographic software from 
RSA Security Inc.
RSA, BSAFE are either registered trademarks or trademarks of RSA 
Security Inc. in the United States and/or other countries.
RSA Security Inc. All rights reserved.

U.S. and foreign patents licenced from Dolby Laboratories.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licenced from 
Fraunhofer IIS and Thomson.

Tekniska	data
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Y
tterligare	inform

ation
This product contains  Internet browser software of 
ACCESS Co., Ltd.
Copyright © 1996-2008 ACCESS Co., Ltd. 

 is a trademark or registered trademark of ACCESS Co., 
Ltd. in  Japan and other countries.

Den här produkten använder upphovsrättsskyddsteknologi som är 
skyddad av patentkrav för vissa USA-patent och andra immateriella 
äganderätter ägda av Macrovision Corporation och andra 
rättighetsägare. Användning av denna upphovsrättsskyddsteknologi 
måste auktoriseras av Macrovision Corporation, och är endast avsedd 
för användning i hemmet och i andra begränsade miljöer om inte 
annat auktoriserats av Macrovision Corporation. Bakåtkompilering 
eller demontering är förbjuden.

This product is protected by certain intellectual property rights of 
Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside 
of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an 
authorised Microsoft subsidiary.

The PSP® system’s RSS Channel feature uses RSS (Really Simple 
Syndication) 2.0 technology. For details on RSS 2.0, visit 
http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss

Contains Macromedia® Flash® Player technology by Adobe 
Copyright © 1995-2008 Adobe Systems Incorporated. All rights 
reserved. Flash, Macromedia, and Macromedia Flash are either 
trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated 
in the United States and/or other countries.

Portions of the PSP® system software require the following notices 
(these statements do not affect the limited warranty offered on the 
PSP® system or UMD software):

This software is based in part on the work of the Independent 
JPEG Group.

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this 
software and its documentation for any purpose is hereby 
granted without fee, provided that (i) the above copyright 
notices and this permission notice appear in all copies of the 
software and related documentation, and (ii) the names of Sam 
Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising 
or publicity relating to the software without the specific, prior 
written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED ”AS-IS” AND WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR 
OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON 
GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, 
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES 
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA 
OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH 
THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Tekniska	data
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Varumärken

” ”, ”PlayStation”, ” ” och ” ” är registrerade 
varumärken, och ”UMD” är ett varumärke tillhörande Sony Computer 
Entertainment Inc.

” ” och ”XMB” är varumärken som tillhör Sony Corporation och 
Sony Computer Entertainment Inc.

”SONY” och ” ” är registrerande varumärken tillhörande Sony 
Corporation. Även ”Memory Stick Duo”, ”Memory Stick PRO Duo”, 
”Memory Stick PRO-HG Duo”, ”Memory Stick Micro”, ”M2”, 
”Memory Stick”, ” ”, ”MagicGate”, och ”ATRAC” är 
varumärken tillhörande samma företag. 

ATOK is a registered trademark of JUSTSYSTEM CORP. in Japan 
and other countries.

Windows and Windows Media are either registered trademarks or 
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other 
countries.

Mac OS is a trademark of Apple, Inc. 

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Tekniska	data

Om nationell exportkontroll

Denna produkt kan omfattas av nationell exportlagstiftning. Du måste 
följa denna lagstiftning, och alla andra tillämpbara lagar för alla 
jurisdiktioner, avseende denna produkt.

Om USA:s exportlagstiftning

Denna produkt innehåller programvara som omfattas av vissa 
begränsningar i USA:s exportlagstiftning (U.S. Export Administration 
Regulations) och får inte exporteras eller vidareexporteras till 
mottagare under embargo från USA. Produkten får inte heller 
exporteras eller vidareexporteras till personer eller organisationer som 
är bannlysta enligt denna lagstiftning (U.S. Export Administration 
Regulations).
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