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Varoitukset

Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. 
Huoltotoimenpiteet tulee antaa valtuutetun ammattimiehen 
hoidettavaksi.

Varoitus 
Sellaisten ohjainten tai säätöjen käyttö tai toimintojen 
suoritus, joita ei ole tässä kuvattu, saattaa aiheuttaa 
vaarallista altistumista radioaktiiviselle säteilylle. 
Optisten instrumenttien käyttö tämän tuotteen kanssa lisää 
silmien vaurioitumisriskiä.

Tämä tuote on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi seuraavan luokituksen mukaan
IEC60825-1+A2:2001.

Laitteisto on testattu, ja sen on todettu täyttävän R&TTE-direktiivissä asetetut 
vaatimukset, kun käytössä on alle 3 metrin pituinen johto. Älä käytä yli 3 metrin 
pituisia johtoja.

Valoärsykkeiden aiheuttamat kouristukset (valoherkkä 
epilepsia)

Jos kärsit epilepsiasta tai olet kokenut kouristuksia, keskustele aiheesta lääkärin 
kanssa ennen pelaamisen aloittamista. Altistuminen tietyille välkkyville valoille tai 
valokuvioille voi aiheuttaa joillekin ihmisille silmäsärkyä, näköharhoja, 
päänsärkyä, lihasten nykimistä, pahoinvointia tai tajunnan menetyksen. Tällaiset 
henkilöt voivat saada kohtauksen katsellessaan kuvaruutua tai pelatessaan pelejä. 
Jos koet pelaamisen aikana yllä mainittuja oireita, lopeta käyttö välittömästi ja ota 
yhteyttä lääkäriin.

Lopeta pelaaminen välittömästi, jos kärsit seuraavista oireista 
pelaamisen aikana
Jos sinulla ilmenee yllä mainittujen oireiden lisäksi tai sijasta pelaamisen aikana 
päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, heikotusta, matkapahoinvoinnin kaltaisia 
oireita tai kipua jossakin ruumiinosassa, lopeta pelaaminen välittömästi. Jos oireet 
jatkuvat, mene lääkäriin.

Radioaallot

Radioaallot saattavat vaikuttaa elektronisiin ja terveyden kannalta tärkeisiin laitteisiin 
(kuten sydämentahdistajaan).
•  Jos sinulla on sydämentahdistaja tai muu terveyteen vaikuttava laite, pyydä 

lisätietoja lääkäriltäsi tai laitteen valmistajalta, ennen kuin käytät konsolin 
langatonta verkkotoimintoa.

• Älä käytä langatonta verkkotoimintoa seuraavissa paikoissa:
 –  Paikoissa, joissa langaton verkko on kielletty (kuten sairaaloissa). Noudata 

sairaaloiden ja terveyskeskusten sääntöjä, kun käytät konsolia kyseisissä tiloissa.
 –  Palohälytinten, automaattisen ovien ja muiden automatisoitujen laitteiden 

läheisyydessä.

Varoitukset
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PlayStation®- ja PlayStation®2-ohjelmistot

Joidenkin PlayStation®2- tai PlayStation®-ohjelmien toimivuus saattaa muuttua, kun 
ohjelmia käytetään muussa kuin PlayStation®2- tai PlayStation®-järjestelmässä, tai 
ne eivät ehkä toimi kunnolla tässä järjestelmässä. Lisätietoja on www-osoitteessa 
www.playstation.com

Tietoja DNAS-järjestelmästä

Sony Computer Entertainment Inc. käyttää DNAS (Dynamic Network Authentication 
System) -varmennusjärjestelmää, joka suojelee tekijänoikeuksia ja tietoturvaa, kun 
yhdistät PS3™-järjestelmän verkkoon. DNAS-järjestelmä voi hakea käyttäjän 
laitteisto- ja ohjelmistotietoja varmennusta, kopiointisuojausta, tilin estoja, 
järjestelmää, sääntöjä, pelin hallintaa tai muita tarkoituksia varten. Käyttäjää ei voi 
tunnistaa kerättyjen tietojen perusteella. Ohjelmien varmennusta kiertävien ohjelmien 
ja laitteiden luvaton siirto, esittely, vienti, tuonti tai lähettäminen saattaa olla laissa 
kielletty.

Järjestelmän ohjelmisto

Tuotteen mukana toimitettu järjestelmän ohjelmisto on Sony Computer 
Entertainment Inc:n rajoitetun lisenssin alainen. Lisätietoja on osoitteessa  
http://www.scei.co.jp/ps3-eula

Varoitukset
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Tietoja PS3™-järjestelmän ohjekirjoista

PS3™-järjestelmän mukana toimitetaan seuraavat ohjekirjat:

Turvallisuus- ja tukitiedot (tämä ohjekirja)
Tämä ohjekirja sisältää PS3™-järjestelmän käyttöön liittyviä turvallisuusohjeita, 
vianmääritys- ja laitteistotietoja sekä muita ohjeita.

Pikaopas
Tämä ohjekirja sisältää tietoja PS3™-järjestelmän asentamisesta, käyttöä 
edeltävistä valmisteluista ja laitteiston perustoiminnoista.

Käyttöopas (osoitteessa eu.playstation.com/manuals)
Tämä Internet-yhteyden kautta käsiteltävä ohjekirja sisältää yksityiskohtaisia 
tietoja PS3™-järjestelmän käytöstä.

sisällysluettelo
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Ennen käytön aloittamista

Varotoimet

Turvallisuus

Tämä tuote on suunniteltu mahdollisimman turvalliseksi käyttää. Kaikki 
sähkölaitteet voivat kuitenkin väärin käytettynä aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai 
vammoja. Voit minimoida onnettomuusriskit noudattamalla seuraavia ohjeita:
• Noudata kaikkia varoituksia, varotoimia ja ohjeita.
•  Tarkista säännöllisesti laitteen verkkojohdon kunto sekä töpselin ja pistorasian 

ympäristö kerääntyneen pölyn varalta.
•  Lopeta käyttö välittömästi ja irrota verkkojohto ja muut kaapelit, jos laite alkaa 

toimia tavallisesta poikkeavalla tavalla, päästää outoja ääniä tai hajuja tai 
muuttuu polttavan kuumaksi.

•  Ota yhteyttä PlayStation®-asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat 
jokaisen PlayStation®-, PlayStation®2- ja PLAYSTATION®3-ohjelmiston 
ohjekirjassa.

Käyttö ja käsittely

• Käytä konsolia hyvin valaistussa tilassa ja istu riittävän kaukana TV-ruudusta.
• Vältä PS3™-järjestelmän ja langattoman ohjaimen pitkää yhtämittaista käyttöä.
•  Lopeta järjestelmän käyttö välittömästi, jos tunnet väsymystä tai kipua käsissäsi 

tai käsivarsissasi käyttäessäsi langatonta ohjainta. Jos oireet jatkuvat, mene 
lääkäriin.

•  Jos kärsit käytön aikana seuraavista oireista, lopeta järjestelmän käyttö 
välittömästi. Jos oireet jatkuvat, mene lääkäriin.

 –  huimausta, pahoinvointia tai uupumusta tai matkapahoinvointia muistuttavia 
oireita

 – kipua jossakin ruumiinosassa, kuten silmissä, korvissa, käsissä tai käsivarsissa.
• Pidä järjestelmä ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
•  Älä kytke järjestelmään muita kuin USB-kaapeleita, kun verkkojohto on 

kytkettynä pistorasiaan.

•  Älä koske järjestelmään tai siihen kytkettyihin kaapeleihin ja lisälaitteisiin 
ukonilman aikana.

•  Älä käytä järjestelmää tai sen lisävarusteita kosteissa tiloissa.
•  Älä päästä järjestelmään tai lisävarusteisiin nestettä, pieniä hiukkasia tai muita 

sinne kuulumattomia aineita tai esineitä.
•  Älä koske järjestelmän tai lisävarusteiden liitäntöihin.
•  Älä altista järjestelmää tai lisävarusteita pölylle, savulle tai höyrylle. Älä 

myöskään sijoita järjestelmää paikkaan, jossa se altistuu suurelle määrälle pölyä 
tai tupakansavua. Järjestelmän sisäisiin osiin (kuten linssiin) kerääntyvä pöly ja 
tupakansavun jäänteet voivat vioittaa järjestelmää.

•  Älä sijoita konsolia tai lisävarusteita kuumaan tai kosteaan paikkaan tai alttiiksi 
suoralle auringonvalolle.

•  Älä laita järjestelmää tai lisävarusteita epävakaalle, vinolle tai tärisevälle 
alustalle.

•  Sijoita järjestelmä vain vaaka- tai pystyasentoon. Älä muuta järjestelmän asentoa, 
kun järjestelmän virta on kytketty päälle.

•  Ole varovainen, kun kannat järjestelmää. Jos otteesi on huono tai jos yrität kantaa 
järjestelmää korttipaikan kannesta*, järjestelmä voi pudota ja aiheuttaa vaurioita 
tai vammoja.

* Vain muistivälineaukoilla varustetut mallit
•  Älä liikuta järjestelmää tai muuta järjestelmän asentoa, kun järjestelmään on 

asetettu levy. Tärinä saattaa naarmuttaa levyä ja vaurioittaa järjestelmää.
•  Älä katkaise virtaa järjestelmästä tietojen tallentamisen tai lataamisen aikana.
•  Älä seiso järjestelmän päällä, aseta vieraita esineitä järjestelmään tai pinoa 

järjestelmää muiden laitteiden kanssa.
•  Älä jätä sormia korttipaikan kannen väliin. (Vain muistivälineaukoilla varustetut 

mallit)
•  Älä sijoita järjestelmää ja siihen liitettyjä lisävarusteita lattialle tai paikkaan, 

jossa niihin voi kompastua.
•  Älä ole pitkiä aikoja kosketuksissa järjestelmän tai järjestelmästä poistuvan 

tuuletusilman kanssa, kun järjestelmä on käytössä. Pitkäaikainen altistuminen 
saattaa aiheuttaa lieviä palovammoja.

Varotoimet
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� Varotoimet

•  Jos järjestelmä on liitetty plasma- tai projektiotelevisioon*, älä jätä televisiota 
tilaan, jossa sama pysäytyskuva näkyy ruudulla pitkiä aikoja. Kuva saattaa palaa 
pysyvästi näyttöön.

* Ei koske LCD-televisioita.
•  Vanhempien tulee valvoa lastensa online-toimintaa Internetin turvallisen ja 

vastuuntuntoisen käytön varmistamiseksi.

Tuuletusaukot

Älä peitä järjestelmän tuuletusaukkoja. Varmista järjestelmän hyvä tuuletus 
noudattamalla seuraavia ohjeita:
• Sijoita järjestelmä vähintään 10 cm päähän seinästä.
• Älä sijoita järjestelmää pitkäkarvaiselle matolle.
• Älä sijoita järjestelmää ahtaaseen tilaan.
• Älä peitä järjestelmää kankaalla.
• Älä anna pölyn kerääntyä tuuletusaukkoihin.

Verkkojohdon käyttö

•  Tarkista verkkojohdon kunto säännöllisesti. Jos verkkojohto on vioittunut, lopeta 
järjestelmän käyttö välittömästi ja ota yhteyttä PlayStation®-asiakaspalveluun. 
Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat jokaisen PlayStation®-, PlayStation®2- ja 
PLAYSTATION®3-ohjelmiston ohjekirjassa.

•  Käytä vain järjestelmän mukana toimitettua verkkojohtoa. Älä tee muutoksia 
verkkojohtoon.

•  Älä koske verkkojohdon pistokkeeseen märillä käsillä.
•  Varmista, ettei verkkojohdon päällä kävellä ja ettei johto joudu puristuksiin, 

etenkin jatkoliitäntöjen ja järjestelmän liitännän kohdalta.
•  Älä aseta raskaita esineitä verkkojohdon päälle.
•  Älä sijoita verkkojohtoa lämmityslaitteiden läheisyyteen äläkä altista johtoa 

kuumuudelle.
•  Estä pölyn ja vieraiden aineiden kerääntyminen AC IN -liitäntään. Tarkista ennen 

verkkojohdon liittämistä, ettei töpselissä, pistorasiassa tai AC IN -liitännässä ole 
pölyä tai vieraita aineita. Puhdista likainen töpseli tai liitäntä kuivalla kankaalla 
ennen liittämistä.

•  Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos aiot puhdistaa järjestelmän tai siirtää sitä, tai 
jos järjestelmä ei ole käytössä pitkään aikaan. Kun irrotat verkkojohdon 
pistorasiasta, tartu töpseliin ja vedä kohtisuoraan pistorasiasta poispäin. Älä 
koskaan vedä johdosta tai vinosti pistorasiasta poispäin.

•  Älä liitä verkkojohtoa volttimuuntajaan tai vaihtomuuntimeen. Verkkojohdon 
liittäminen volttimuuntajaan tai vaihtomuuntimeen (esimerkiksi autokäyttöä 
varten) voi kuumentaa järjestelmän ja aiheuttaa tulipalon tai järjestelmän 
vioittumisen.

Älä koskaan pura järjestelmää tai järjestelmän 
lisävarusteita äläkä tee niihin muutoksia 

Käytä PS3™-järjestelmää ja sen lisävarusteita tuotteen ohjekirjojen mukaisesti. 
Järjestelmän sekä järjestelmän piiristökokoonpanon analyysi tai muuttaminen on 
kielletty. Luvaton muutosten teko järjestelmään kumoaa takuun. PS3™-järjestelmä 
ei sisällä osia, joita käyttäjä voi korjata. Järjestelmän avaaminen voi altistaa 
käyttäjän lasersäteilylle tai sähköiskulle.

Verkkoyhteys

• Verkkoyhteyteen tarvitaan Internet-laajakaistayhteys.
•  Käyttäjä on vastuussa Internet-palveluntarjoajan maksuista. Lisätietoja saat 

palvelusopimuksesta sekä Internet-palveluntarjoajalta.
•  Käytä vain 10BASE-T-, 100BASE-TX- tai 1000BASE-T-yhteensopivaa 

Ethernet-kaapelia. Älä käytä muita kuin tässä ohjekirjassa mainittuja 
vakiopuhelinjohtoja tai -kaapeleita. Vääränlaisen johdon tai kaapelin käyttäminen 
voi lisätä LAN-liitännässä kulkevan virran määrää ja aiheuttaa kuumenemista, 
tulipalon tai järjestelmän vioittumisen.
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Langaton verkkotoiminto

•  Järjestelmä käyttää langattomaan verkkotoimintoon 2,4 GHz:n radioaaltoja. 
Useat muutkin laitteet käyttävät samaa taajuusaluetta. Tämän tuotteen 
suunnittelussa on pyritty minimoimaan muiden, samaa taajuutta käyttävien 
laitteiden vaikutus. Joissakin tapauksissa muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt 
saattavat kuitenkin heikentää yhteysnopeutta, lyhentää signaalin kantamaa tai 
katkaista yhteyden äkisti.

•  Kun PS3™-järjestelmän verkkohakutoiminto on käytössä langattoman 
verkkoyhteyden löytämiseksi, haku saattaa löytää verkkoja, joita ei ole tarkoitettu 
yleiseen käyttöön. Luo yhteys vain sellaiseen verkkoon, johon sinulla on 
käyttöoikeus, tai verkkoon, joka on tarkoitettu julkiseen käyttöön.  (Vain 
lähiverkko (WLAN) -ominaisuudella varustetut mallit)

Kosteuden tiivistyminen

Jos järjestelmä tai levy tuodaan suoraan kylmästä paikasta lämpimään, järjestelmän 
sisällä olevaan linssiin tai levyyn saattaa tiivistyä kosteutta. Jos näin käy, 
järjestelmän toiminnassa saattaa ilmetä virheitä. Katkaise tässä tapauksessa 
järjestelmän virta ja irrota verkkojohto pistorasiasta. Älä laita levyä järjestelmään, 
ennen kuin kosteus on haihtunut (tämä saattaa viedä useita tunteja). Jos järjestelmä 
ei tämän jälkeenkään toimi oikein, ota yhteyttä PlayStation®-asiakaspalveluun, 
jonka yhteystiedot ovat jokaisen PlayStation®-, PlayStation®2- ja 
PLAYSTATION®3-ohjelmiston ohjekirjassa.

Puhdistus

Irrota verkkojohto pistorasiasta turvallisuuden vuoksi ennen järjestelmän tai siihen 
liitettyjen lisävarusteiden puhdistamista.

Ulkopintojen puhdistus (järjestelmän ja langattoman 
ohjaimen muovipinnat)
Noudattamalla alla olevia ohjeita ehkäiset tuotteen ulkopintojen kulumisen ja 
väripintojen haalistumisen.
•  Pyyhi pinnat pehmeällä, kuivalla kankaalla.
•  Älä käytä puhdistuksessa hyönteismyrkkyjä tai muita syttymisherkkiä aineita.

• Älä aseta kumi- tai vinyylipintaisia esineitä järjestelmän päälle pitkiksi ajoiksi.
•  Älä käytä puhdistuksessa liuottimia tai muita kemikaaleja. Älä pyyhi pintoja 

kemiallisesti käsitellyllä puhdistusliinalla.

Tuuletusaukot
Jos järjestelmän tuuletusaukkoihin on kerääntynyt pölyä, poista pöly 
pienitehoisella pölynimurilla.

Liitännät
Älä käytä liitäntöjä, jos järjestelmän liitännät tai verkkojohto ovat likaisia. Jos 
liitännät ovat likaisia, sähkövirran kulku saattaa estyä. Poista lika kuivalla 
kankaalla.

Tietojen varmuuskopiointi

Kiintolevylle tallennetut tiedot tulee varmuuskopioida säännöllisesti siltä 
varalta, että tietoja katoaa tai tiedot vahingoittuvat. Jos ohjelmisto tai tiedot 
vahingoittuvat jostakin syystä, ohjelmistoa tai tietoja ei voi korjata eikä 
palauttaa. Huomaa, että SCEE ei ole vastuussa mistään tietojen, tiedostojen tai 
ohjelmistojen vahingoittumisesta.

Varmuuskopioitavat tiedostotyypit
Seuraavat kiintolevylle tallennetut tiedostotyypit voidaan tallentaa toiseen 
tallennuslaitteeseen tai USB-laitteeseen. Valitse tiedosto, jonka haluat tallentaa, paina  
d-näppäintä ja valitse sitten options menu (Asetukset) -valikosta “Copy” (Kopioi).
* Tekijänoikeuksilla suojattujen tietojen siirto ei ehkä ole mahdollista.

tiedostotyyppi Varmuuskopioinnin kohde

Tallennetut pelitiedot Video-, ääni- ja 
kuvatiedostot

Memory Stick™-media*, 
SD Memory Card- tai* 
CompactFlash®-muistikortti*, 
USB-tallennusväline (USB-muistikortti tms.)

* Vain M.S.-/ SD-/CF-aukolla varustetut mallit

Varotoimet
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Levyt

Yhteensopivuuteen liittyvä huomautus
Jotkin levyt saattavat sisältää aluerajoituksia, jolloin ne eivät toimi järjestelmässä. 
Lisätietoja on levyn pakkauksessa.

Käsittely
• Älä koske levyn pintaan, kun käsittelet levyä, vaan tartu aina levyn reunoihin.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä äläkä kirjoita levyn pintaan.
•  Sormenjäljet, lika, pöly ja naarmut voivat vääristää kuvaa tai heikentää 

äänenlaatua. Käsittele levyjä aina varoen ja tarkista ennen käyttöä, että levy on 
puhdas.

Säilytys
• Älä säilytä levyjä kuumissa tai kosteissa paikoissa tai suorassa auringonvalossa.
•  Säilytä levyjä kotelossa, jos levyjä ei käytetä pitkään aikaan. Kotelottomien 

levyjen pinoaminen tai säilyttäminen pystyssä voi vääristää levyjä.

Levyjen puhdistaminen
• Puhdista levyt pehmeällä kankaalla. Pyyhi pinta aina levyn keskustasta ulospäin.
•  Älä käytä puhdistuksessa liuottimia, levynpuhdistusaineita, staattisuuden 

poistosuihkeita tai muita kemikaaleja, sillä ne voivat  
vahingoittaa levyä.

 

Varotoimet
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Vianmääritys

Ennen huoltopyyntöä

Lue tämä ohjekirjan osa, jos PS3™-järjestelmän käytössä ilmenee ongelmia.
Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä PlayStation®-asiakaspalveluun, jonka 
yhteystiedot ovat jokaisen PlayStation®-, PlayStation®2- ja PLAYSTATION®3-
ohjelmiston ohjekirjassa.

Virta

Virta ei kytkeydy päälle.
,  Tarkista, että järjestelmän MAIN POWER -virtakytkin on kytketty päälle.
,  Tarkista, että verkkojohto on liitetty kunnolla sekä järjestelmään että 

virtarasiaan.

Kuva

Kuva ei näy TV-ruudulla.
,   Tarkista, että television signaalikanava vastaa järjestelmän käyttämää liitäntää.
,   Käytössä oleva kaapeli saattaa olla viallinen. Kokeile toista, PS3™-

järjestelmän kanssa yhteensopivaa kaapelia.
,   Jos järjestelmän kuvasignaalin asetus ei vastaa kaapelin tai television 

asetuksia, kuvaa ei näy. Jos näyttö pimenee, katkaise järjestelmän virta. Kytke 
tämän jälkeen vain televisio ja järjestelmä toisiinsa ja kosketa järjestelmän 
virtapainiketta yli 5 sekunnin ajan. Järjestelmä käynnistyy uudelleen, ja 
kuvasignaalin asetukseksi määrittyy vakioresoluutio.

,   Jos televisio ei tue videosisällön resoluutiota, näyttö saattaa pimetä videota 
toistettaessa. Jos näin käy, siirry järjestelmän videosignaaliasetuksissa 
näyttöön, jossa resoluutio määritetään, valitse “Custom” (Mukautettu) ja 
valitse sitten kaikki television tukemat resoluutiot.

ennen huoltopyyntöä

Blu-ray-levyn (BD) tai DVD-levyn toisto ei onnistu tai kuva on 
vääristynyt.
,  Jos televisiota ei ole määritetty HD-tilaan, järjestelmä voi toistaa vain PAL-

muotoisia DVD-levyjä tai PLAYSTATION®3-muotoista ohjelmistoa.
,  Jos järjestelmä on liitetty videolaitteeseen tai TV/video-yhdistelmään, 

joidenkin DVD- ja BD-levyjen kopiointisuojaus vääristää kuvaa tai tummentaa 
tai vaalentaa sitä. Liitä tässä tapauksessa järjestelmä suoraan televisioon.

,  Jos DVD- tai BD-levyn aluekoodi ei vastaa järjestelmän aluekoodimääritystä, 
levyä ei voi toistaa.

,  Joissakin DVD-levyissä on sisällönsuodatukseen liittyviä rajoituksia. Kirjoita 
“Security Settings” (Turvallisuusasetukset) -määrityksissä annettu salasana ja 
muuta levyn toiston ikärajoitusta väliaikaisesti.

,  Joissakin BD-levyissä on sisällönsuodatukseen liittyviä rajoituksia. Kirjoita 
“Security Settings” (Turvallisuusasetukset) -määrityksissä annettu salasana ja 
lievennä sisällönsuodatuksen rajoituksia.

,  BD-levy saattaa olla lukittu. Kirjoita salasana, joka määritettiin levyn luonnin 
yhteydessä.

,  Katso myös “Toistettavat levyt” -kohdan tiedot (  sivu 18).

Lähetetyn kuvan koko ja TV-ruudun koko eivät vastaa toisiaan.
,  Tarkista, että järjestelmän kuvasignaalin asetukset on määritetty oikein.
,  Tarkista, että käytössä olevan television asetukset on määritetty oikein. 

Lisätietoja on television ohjekirjassa.
,  Joissakin kuvatallenteissa kuvan kokoa ei voi muuttaa.

Näytön väri ei näytä oikealta.
,  Järjestelmän taustaväri muuttuu automaattisesti kellonajan mukaan.

Äänet

Ääntä ei kuulu.
,  Tarkista, ettei television tai kaiuttimien mykistystoiminto ole käytössä. Tarkista 

myös, että äänenvoimakkuus on sopivalla tasolla.
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,  Jos järjestelmään on liitetty äänenvahvistuslaite, tarkista laitteen asetukset. 
Lisätietoja on vahvistinlaitteen mukana toimitetussa ohjekirjassa.

,  Käytössä oleva kaapeli saattaa olla viallinen. Kokeile toista, PS3™-
järjestelmän kanssa yhteensopivaa kaapelia.

,  Jotkin ohjelmistot eivät tue digitaalista ääntä.
,  Jos järjestelmän äänisignaalin asetukset eivät vastaa käytössä olevaa 

kaapelia tai äänilaitetta, järjestelmä ei tuota ääniä. Tarkista, että järjestelmän 
äänisignaalin asetukset on määritetty oikein.

,  Jotkin Dolby Digital-, DTS- ja muita vastaavia äänimuotoja tukevat ohjelmistot 
eivät tuota ääntä kaikille äänikanaville.

Musiikkitiedostojen toisto ei onnistu.
,  Aikarajalla tai rajoitetulla toistomäärällä varustettuja tiedostoja ei voi toistaa.
,  Joitakin tekijänoikeuksilla suojattuja musiikkitiedostoja ei voi toistaa.

Videoleikkeet

Haluttua toimintoa ei voi suorittaa, vaikka kohde on valittu control 
panel (Ohjauspaneeli) -näytössä.
,  Ohjelmiston kehittäjä on saattanut määrittää toistoasetukset etukäteen. Tällöin 

tietyt vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, vaikka noudattaisitkin ohjekirjan 
ohjeita.

Verkko

Yhteyden luonti verkkoon ei onnistu.
, Tarkista, että Ethernet-kaapeli on liitetty kunnolla.
,  Tarkista, että verkkoasetukset on määritetty oikein. Lisätietoja verkkoasetuksen 

määrittämisestä saat Internet-palveluntarjoajalta tai ohjelmiston ohjekirjasta.

Web-sivu ei näy oikein.
, Jotkin Web-sivut eivät ehkä näy oikein järjestelmän selaimessa.

Tallennuslaitteet ja levyt

Järjestelmä ei tunnista levyä.
, Poista levy ja aseta se uudelleen järjestelmään.
, Jos levyssä on tekstiä, aseta levy järjestelmään tekstipuoli ylöspäin.
,  Tarkista, onko levy likainen tai naarmuuntunut. Jos levy on likainen, pyyhi se 

kevyesti pehmeällä kankaalla.
,  Katso myös “Toistettavat levyt” -kohdan tiedot (  sivu 18).

Järjestelmä ei tunnista tallennuslaitetta.
,  Tarkista, että tallennuslaite on asetettu oikein.
,  Jos tallennuslaite on alustettu tietokoneella, järjestelmä ei ehkä tunnista sitä. 

Kopioi tarvittavat tiedot tietokoneeseen ja alusta laite sitten uudelleen PS3™-
järjestelmässä.

,  Tarkista, onko tallennuslaitteen paikka likainen. Jos näin on, pyyhi paikka 
puuvillapalalla.

,  Käytössä oleva tallennuslaite saattaa olla viallinen. Kokeile toista, PS3™-
järjestelmän kanssa yhteensopivaa tallennuslaitetta.

Järjestelmä ei tunnista tallennusvälinettä tai USB-massamuistiluokan 
laitetta.
,  Joissakin tapauksissa järjestelmä ei ehkä tunnista tallennusvälinettä tai USB-

massamuistiluokan laitetta, jos järjestelmään on kytketty sallittua enemmän 
tallennusvälineitä tai laitteita. Poista käyttämättömät tallennusvälineet tai 
laitteet.

Levyn poistaminen ei onnistu.
,  Paina järjestelmän etuosassa olevaa avauspainiketta yli 10 sekunnin ajan, niin 

levy tulee ulos. Kun olet poistanut levyn järjestelmästä, sammuta järjestelmä ja 
käynnistä se uudelleen, ennen kuin asetat järjestelmään toista levyä. 

ennen huoltopyyntöä
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Langaton ohjain

Langaton ohjain ei toimi.
,  Jos langaton ohjain ja järjestelmä ovat liian kaukana toisistaan, ohjain ei toimi 

kunnolla.
,  Langaton ohjain on määritettävä järjestelmän pariksi ja sille on annettava 

ohjainnumero. Kytke järjestelmään virta (virtamerkkivalo palaa jatkuvasti 
vihreänä), liitä ohjain järjestelmään USB-kaapelin avulla ja paina ohjaimen 
PS-painiketta.

,  Tarkista langattoman ohjaimen akun lataustila. Kun ohjain on langattomassa 
tilassa, sen toiminta lakkaa, kun akku tyhjenee. Lataa akku liittämällä ohjain 
järjestelmään USB-kaapelilla.

,  PS3™-järjestelmän langattomat ohjaimet eivät tue värähtelytoimintoa, joten ne 
eivät värähtele, kun käytössä on värähtelytoimintoa tukeva ohjelma.

,  Voit palauttaa langattoman ohjaimen aloitustilaan painamalla ohjaimen 
takaosassa olevaa palautuspainiketta teräväkärkisellä esineellä, kuten kynällä.

Akku ei lataudu tai latautuu vain osittain.
,  Akku latautuu vain, kun järjestelmään on kytketty virta (virtamerkkivalo palaa 

vihreänä).
,  Tarkista, onko USB-kaapelin liitäntä likainen. Jos liitäntä on likainen, pyyhi se 

pehmeällä kankaalla.
,  Katso kohta “Langattoman ohjaimen akun kesto” (  sivu 17). 

Akun virtalataus ei kestä kauaa.
,  Akku alkaa väsyä. Akkujen kunto heikkenee hitaasti käytön seurauksena. 

Katso “Langattoman ohjaimen akun kesto” (  sivu 17). 

Akun virtalataus tyhjenee, vaikka ohjain ei ole käytössä.
,  Akun virtalataus vähenee, vaikka langaton ohjain ei olisi käytössä. Lataa 

ohjaimen akku säännöllisesti.

Muita ongelmia

Järjestelmä on äänekäs.
,  Tavallista voimakkaampi ääni saattaa johtua levyn lukunopeudesta. Joitakin 

levyjä luetaan suuremmalla nopeudella kuin toisia.

Salasana on unohtunut.
,  Jos palautat järjestelmän oletusasetukset valitsemalla “System Settings” 

(Järjestelmän asetukset) > “Restore Default Settings” (Palauta oletusasetukset), 
salasanaksi palautuu “0000”. Pidä mielessä, että kyseinen toiminto palauttaa 
salasanan lisäksi kaikkien muidenkin asetusten oletusasetukset. Järjestelmän 
palautusta edeltäviä asetuksia ei saa takaisin.

Järjestelmä on lämmin.
,  Järjestelmä lämpenee, kun sitä käytetään tai kun siihen on kytketty virta. Tämä 

ei ole toimintavirhe.

Näytössä näkyvä kuva on lukittunut. Järjestelmä ei toimi.
,  Käynnistä järjestelmä uudelleen. Järjestelmä sammuu, kun painat etuosassa 

olevaa virtapainiketta yli 10 sekunnin ajan. Käynnistä tämän jälkeen 
järjestelmä uudelleen.

Järjestelmän virtamerkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja 
vihreänä.
,  Järjestelmän lämpötila on kohonnut poikkeuksellisen suureksi. Tarkista, että 

järjestelmä ei sijaitse kuumassa paikassa eikä tuuletusaukkoja ei ole peitetty. 
Lopeta järjestelmän käyttö ja anna sen jäähtyä. Kuumentuneen järjestelmän 
käyttäminen saattaa vaurioittaa järjestelmää.

ennen huoltopyyntöä
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Järjestelmän virtamerkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja 
vihreänä ja järjestelmä ei toimi.
,  Järjestelmän lämpötila on kohonnut liian suureksi. Tarkista, että järjestelmä ei 

sijaitse kuumassa paikassa eikä tuuletusaukkoja ole peitetty. Lopeta merkkivalon 
välkkyminen painamalla virtapainiketta ja anna järjestelmän jäähtyä. Käynnistä 
järjestelmä uudelleen, kun järjestelmä on jäähtynyt.

Järjestelmä ei tunnista tiedostoa.
,  Tiedoston muoto saattaa olla vieras järjestelmälle. Järjestelmä ei tunnista 

tiedostoja, joita se ei tue. Lisätietoja yhteensopivista tiedostomuodosta on 
online-käyttöoppaassa.

Tallennettuja pelitietoja ei voi kopioida kiintolevylle.
, Tiettyjen tietojen kopiointi on kielletty.

Kun USB-laite kytketään järjestelmään, näyttöön tulee sanoma: “An 
unknown USB device has been connected” (Tuntematon USB-laite on 
kytketty).
, Kytkettyä USB-laitetta ei ehkä voi käyttää järjestelmän kanssa.
,  Laite saattaa olla yhteensopiva vain tiettyjen ohjelmistojen kanssa. Jos laitteen 

kanssa yhteensopiva ohjelmisto käynnistetään, laitetta voi käyttää.
,  Järjestelmään on ehkä kytketty liian monta USB-keskitintä. Poista jokin USB-

keskittimistä.

PS3™-järjestelmä ei tunnista USB-laitetta tai USB-laite ei toimi 
järjestelmässä oikein.
, Kytketty USB-laite ei ehkä ole yhteensopiva järjestelmän kanssa.
,  Koita käyttää toista järjestelmän USB-liitäntää. Järjestelmä ei ehkä tunnista 

joitakin USB-laitteita sen mukaan, mitkä USB-liitännät ovat käytössä.

TAKUU

TAKUU
Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Toivomme, että nautit sen käyttämisestä.

Termi ”Tuote” viittaa PLAYSTATION®3-tietokoneviihdejärjestelmään (”PS3™-
järjestelmään”) ja PS3™-järjestelmän pakkauksessa toimitettuihin virallisiin 
PLAYSTATION®3-lisälaitteisiin. Käyttäjälle on myönnetty käyttöoikeus 
järjestelmäohjelmistoon, joka on asennettu valmiiksi PS3™-järjestelmään tai 
toimitettu myöhemmin päivityksinä tai lisäjulkaisuina; järjestelmäohjelmistoa ei 
ole myyty käyttäjälle, ja sitä tulee käyttää vain osana PS3™-järjestelmää. 
Järjestelmäohjelmiston käyttösopimusehdot ovat osoitteessa  
http//www.scei.co.jp/ps3-eula 

Tämä takuu ei koske käyttäjän omia pelitietoja, erillisiä ohjelmistoja tai 
PlayStation-pelejä, toimitettiinpa ne tuotteen mukana tai tuotteen paketissa, tai 
muiden kuin SCEE:n valmistamia PlayStation-lisävarusteita tai peliohjaimia.

Takuu myönnetään tuotteen ensimmäiselle käyttäjälle. Takuu on henkilökohtainen 
ja sitä voi käyttää vain takuun saaja. 

Sony Computer Entertainment Europe Ltd (“SCEE”) takaa, että tämä tuote ei 
sisällä materiaali- ja valmistusvirheitä, jotka aiheuttavat tuotteen hajoamisen 
tavallisessa käytössä alla olevien ehtojen mukaisesti, ja lupautuu korjaamaan tai 
vaihtamaan (SCEE:n valinnan mukaan) viallisen tuotteen osat ilmaiseksi yhden (1) 
vuoden ajan alkuperäisestä ostohetkestä, jos vian syynä on viallinen materiaali tai 
valmistusvirhe. Viallinen osa korvataan uudella osalla tai järjestelmällä (SCEE:n 
valinnan mukaan), ja uuden osan tai järjestelmän takuu jatkuu alkuperäisen 
takuuajan loppuun.

Takuu myönnetään paikallisten lakien mukaisten kuluttajaoikeuksien lisäksi eikä 
vaikuta niihin millään tavalla.

Takuun myöntää ensimmäiselle käyttäjälle Sony Computer Entertainment Europe 
Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Iso-Britannia.
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TÄRKEÄÄ
1.  Jos haluat käyttää takuuta, ota yhteys paikalliseen asiakaspalveluun (ilmoitettu 

PLAYSTATION®3 -ohjelmistojen ohjekirjoissa) palautusohjeita varten.
2. Takuu on voimassa vain:
 i.  Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa;
 ii.  kun alkuperäisen ostokaupan kuitti tai muu tosite (joka sisältää kaupan päivämäärän 

ja myyjän nimen) esitetään viallisen tuotteen mukana takuuaikana (kuittia ei saa 
muuttaa tai pilata alkuperäisen ostopäivämäärän jälkeen), ja

 iii.  kun takuusinettiä ja tuotteen sarjanumeroa ei ole vioitettu, muutettu, naarmutettu 
tunnistamattomaksi tai poistettu.

3.  SCEE voi halutessaan korjata tai vaihtaa Tuotteen uuteen tai korjattuun komponenttiin 
tai yksikköön.

4.  Tuotteen korjaukseen tai korvaukseen sisältyy tuotteen uusimman 
järjestelmäohjelmiston asentaminen. 

5.  Kun tämän takuusopimuksen mukaista takuupalvelua järjestetään, asiakaspalvelu 
keskustelee käyttäjän kanssa ja selvittää, tuleeko PS3™-järjestelmään ostohetkellä 
kuulunut kiintolevyasema jättää paikoilleen vai tuleeko se poistaa ja jättää säilytykseen, 
ennen kuin järjestelmä palautetaan takuuhuoltoon.

6.  Jos PS3™-järjetelmä palautetaan takuuhuoltoon kiintolevyaseman kanssa, tuotteen 
vaihtoon tai korvaukseen liittyy kiintolevyaseman alustaminen. Tämä on nopein 
tarjoamamme takuupalvelun muoto.

7.  Jos PS3™-järjestelmä palautetaan takuuhuoltoon ilman kiintolevyasemaa, 
varmistamme mahdollisuuksien mukaan, että korjatulla tai korvatulla yksiköllä on 
samat yksilölliset sisäiset tunnisteet kuin palautetulla PS3™-järjestelmällä. Huomaa, 
että tämä takuupalvelun muoto kestää kauemmin kuin edellisessä kappaleessa kuvattu 
palvelu. Jos alkuperäisen järjestelmätunnuksen uudelleenkirjoitus ei jostakin syystä 
onnistu ja käyttäjä haluaa saada takuupalvelua, käyttäjän on alustettava 
kiintolevyasemansa, ennen kuin sitä voi käyttää korjatun tai vaihdetun PS3™-
järjestelmän kanssa.

8.  Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että kiintolevyaseman alustuksen yhteydessä asemaan 
tallennetut tiedot, tiedostot ja ohjelmistot katoavat. Jos käyttäjä haluaa säilyttää 
kiintolevylle tallennetut henkilökohtaiset tai luottamukselliset tiedostot ja ohjelmistot, 
hänen on siirrettävä tai varmuuskopioitava kyseiset tiedot kiintolevyltä ennen tuotteen 
lähettämistä takuuhuoltoon ja poistettava tiedot. PLAYSTATION® Network-salasanan 
poistaminen helpottaa omien tietojen suojaamista.

9.  Takuu ei koske kiintolevylle tallennettuja tietoja. SCEE ei ole vastuussa tuotteen 
takuuhuollon tai -korvauksen aiheuttamista tietojen, tiedostojen tai ohjelmistojen 
katoamisesta tai vioittumisesta. 

10.  Kiintolevy tulee varmuuskopioida säännöllisesti, jotta tietoja ei häviä tai tiedot eivät 
muutu: kaikkia tietoja ei kuitenkaan voi varmuuskopioida, joten käyttäjän on 
tarvittaessa asennettava ne uudelleen.

11.  Irrotettavat tallennusvälineet ja ohjaimet ja muut kuin PS3™-komponentit on 
irrotettava tuotteesta ennen takuuhuoltoa vahingoittumisen tai katoamisen 
välttämiseksi.

12. Käyttäjä ei voi vedota takuuseen, kun tuotteen vaurioitumisen syynä on:
 i.  kaupallinen käyttö, onnettomuus, kohtuullinen kuluminen, väärinkäyttö (mukaan 

lukien tuotteen tavallisesta poikkeava käyttö, ohjekirjoissa ilmoitetuista 
käyttötavoista ja ylläpidosta poikkeaminen sekä paikallisten teknisten 
turvallisuusasetusten vastainen tuotteen asennus tai käyttö),

 ii.  hyväksymättömien lisävarusteiden käyttö (muun muassa huijauslaitteet, 
kiintolevyt, sovittimet ja virtalähteet)

 iii.  käyttäjän tuotteeseen tekemät muutokset ja korjaukset syystä ja oikeellisuudesta 
riippumatta.

 iv. muun kuin SCEE:n valtuuttaman huoltoliikkeen tekemät korjaustyöt,
 v.  hyväksymättömien ohjelmistojen käyttö, virustartunta, tulipalo, tulva tai muu 

luonnonkatastrofi tai
 vi.  tuotteen tavallisesta henkilökohtaisesta käytöstä poikkeava käyttötapa tai tuotteen 

ominaisuudet ylittävä käyttö.
13.  Käyttäjä ei voi vedota takuuseen, jos järjestelmäohjelmiston käyttölupaa on rikottu 

(katso http//www.scei.co.jp/ps3-eula).
14.  Sikäli kun sovellettavan lain pakottavista säännöksistä ei muuta johdu, tämä takuu 

määrittää käyttäjän kaikki oikeudet tuotteen vikoihin liittyviin korvauksiin ja kaikki 
muut tähän tuotteeseen liittyvät takuut, vastuut ja ehdot, joko nimenomaiset tai 
oletetut, torjutaan, eivätkä SCEE tai sen yhteistyökumppanit ja toimittajat ole 
missään tapauksessa vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai 
välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen katoaminen.

15.   SCEE ei myönnä takuuta millekään kolmannen osapuolen tuotteille tai palveluille, 
joita voidaan käyttää yhdessä tuotteen kanssa.

Jos tuote tarvitsee muuta kuin takuun kattamaa huoltoa, ota yhteyttä paikalliseen 
asiakaspalveluun. Jos kotimaatasi ei ole merkitty listalle, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
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Lisätietoja

Kiintolevyn poistaminen / vaihtaminen

Seuraavassa osassa kuvataan kiintolevyn poistaminen ja vaihtaminen.

 Varoitus
•  Muista sammuttaa järjestelmä ja irrottaa virtajohto, ennen kuin yrität poistaa 

tai asentaa kiintolevyä .
•  Poista kiintolevy sellaisessa paikassa, johon pienet lapset eivät pääse, jotta 

nämä eivät vahingossa nielaise mitään pieniä osia, kuten ruuveja .
•  Järjestelmän sisäosa on kuuma heti käytön jälkeen . anna järjestelmän 

jäähtyä, ennen kuin alat poistaa kiintolevyä .
•  työskentele huolellisesti, jotta et vahingoita itseäsi, kun poistat tai käsittelet 

kiintolevyä .
•  Muista kiinnittää HDD-paikan kansi takaisin paikoilleen ennen Ps3™-

järjestelmän käynnistystä . Jos kansi ei ole paikoillaan, järjestelmän sisätilat 
saattavat kuumeta .

Kiintolevyn poistaminen

1  Kosketa järjestelmän etuosassa olevaa virtapainiketta 
vähintään kahden sekunnin ajan.

 Virtamerkkivalo alkaa palaa punaisena ja järjestelmä siirtyy valmiustilaan.

2   Sammuta järjestelmä käyttämällä järjestelmän takaosassa 
olevaa virtakytkintä.

3   Irrota virtajohto ja muut johdot järjestelmästä.
  Irrota virtajohdon töpseli ensin pistorasiasta ja irrota sitten muut johdot.

4  Poista HDD-paikan kansi järjestelmän vasemmalta puolelta.
  Vedä HDD-paikan kansi pois järjestelmästä kannen oikealla puolella olevan 

aukon avulla. 
  Jos kannen irrottaminen on vaikeaa, aseta pieni ruuvimeisseli varovasti 

aukkoon ja vedä kansi pois. Älä vahingoita järjestelmää tai kantta, kun käytät 
ruuvimeisseliä.

 

5 Poista kiintolevy järjestelmästä.
 1 Irrota sininen ruuvi ristipääruuvimeisselillä.
 2 Nosta metallikahvaa.
 3 Liu’uta kiintolevyä oikealle.

 

kiintolevyn poistaminen / vaihtaminen
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6 Poista kiintolevy järjestelmästä.
 Vedä kiintolevy järjestelmästä metallikahvan avulla.

 

Huomautuksia
Kiintolevy on herkästi vahingoittuva laite, jota tulee käsitellä varoen. Noudata huolella alla 
olevia ohjeita, jotta ohjelmistot tai tiedot eivät pääse katoamaan eikä kiintolevy vahingoitu:
• Älä pudota järjestelmää tai kiintolevyä äläkä altista sitä fyysisille iskuille tai tärinälle.
• Älä päästä nestettä tai pienhiukkasia järjestelmään tai kiintolevylle.
• Älä koske liittimiin äläkä aseta liittimiin vieraita esineitä.
•  Älä sijoita järjestelmää tai kiintolevyä voimakkaiden magneettikenttien (kuten magneettien 

tai kaiutinten) läheisyyteen. Älä myöskään aseta kiintolevyn lähistölle laitteita, joihin 
magneettiset voimat saattavat vaikuttaa (kuten rannekelloa tai magneettikorttia).

• Älä aseta raskaita esineitä kiintolevyn päälle.
• Kun käsittelet kiintolevyä, tartu vain metallikehikon reunoihin.
•  Kiintolevy ei kestä staattista sähköä. Varmista, että kiintolevyä käsitellään oikein asennuksen 

yhteydessä.
• Säilytä viileässä, kuivassa paikassa.

Kiintolevyn vaihtaminen

Kun vaihdat kiintolevyä, poista metallikehikko seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1 Poista ruuvit ristipääruuvimeisselillä (4 kohdasta).

 

2 Poista kiintolevy metallikehikosta.
 Nosta toista päätä ja liu’uta kiintolevy ulos.

 

3  Aseta toinen kiintolevy PS3™-järjestelmän kiintolevyn 
metallikehikkoon ja kiinnitä se paikoilleen ruuveilla  
(4 kohdasta).

 Älä kiinnitä ruuveja liian tiukasti.

4 Asenna kiintolevy järjestelmään.
  Aseta kiintolevy kokonaan HDD-paikkaan ja liu’uta sitä sitten vasemmalle. 

Lukitse kiintolevy paikoilleen sinisellä ruuvilla. Käytä Kiintolevyn poistaminen 
-kohdan ohjeita (  sivu 14) päinvastaisessa järjestyksessä, kun asennat 
kiintolevyn.

5 Aseta HDD-paikan kansi paikoilleen.

6 Käynnistä PS3™-järjestelmä.
 Tee alkuasetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Lisätieto
ja

kiintolevyn poistaminen / vaihtaminen
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Vaihtokiintolevyt
PS3™-järjestelmässä voi käyttää seuraavanlaisia kiintolevyjä:

Koko 2,5 tuumaa (sisäinen laji)*1

Liittymälaji Serial ATA*2

*1 Kaikkien mallien virheetöntä toimintaa ei taata.
*2 Parallel ATA -tekniikkaa ei tueta.

Vihje
Jos kadotat HDD-paikan kannen, ruuvit tai metalliliittimen, tiedustele vaihto-osien saatavuutta 
paikallisesta asiakaspalvelusta (yhteystiedot PLAYSTATION®3 -ohjelmistojen ohjekirjoissa).

PS3™-järjestelmän hävittämistä koskeva varoitus

Ennen järjestelmän hävittämistä on suositeltavaa poistaa kaikki henkilökohtaiset 
tiedot ja tiedostot järjestelmästä. Kun haluat poistaa tiedot, valitse “System Settings” 
(Järjestelmän asetukset)  “Restore PS3™ System” (Palauta PS3™-järjestelmä). 

Jos tämä merkki ilmenee sähkölaitteissamme tai pakkauksissamme, se tarkoittaa
sita, että kyseistä sähkölaitetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana
missaan Euroopan maassa. Varmistaaksesi tuotteen oikean käytöstapoistotavan,
hävitä se paikallisten lakien tai sähkotuotteita koskevien hävitysvaatimusten
mukaisesti. Näin autat säästämään luonnon resursseja ja parantamaan
sähkölaitteiden jätekasittelyyn ja hävitykseen liittyvaa luonnonsuojelun tasoa.

Ps3™-järjestelmän hävittämistä koskeva varoitus
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Lisätieto
ja

Langattoman ohjaimen akku

Langattoman ohjaimen akku

 Varoitus
Jos joudut kosketuksiin akusta vuotavan aineen kanssa, toimi seuraavasti:
•  Jos ainetta joutuu silmiin, älä hiero silmiä . Huuhtele silmät välittömästi 

puhtaalla vedellä ja mene lääkäriin .
•  Jos ainetta joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtele alue 

välittömästi puhtaalla vedellä . Mene lääkäriin, jos ihoalue ärtyy tai tulee 
kipeäksi .

Älä anna akun joutua kosketuksiin tulen kanssa tai altista sitä suurille 
lämpötiloille (kuten suoraan auringonvaloon, kuumaan autoon tai lämmittimen 
läheisyyteen) .

Langattoman ohjaimen akun kesto
•  Akun käyttöikä on rajoitettu. Akkujen kesto heikkenee hitaasti käytön 

seurauksena.
•  Akun käyttöikä riippuu säilytystavasta, käytön määrästä, käyttöympäristöstä ja 

muista tekijöistä.

Säilytys
Jos langatonta ohjainta ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme akun täyttä 
lataamista vähintään kerran vuodessa akun toimintakunnon säilyttämiseksi.

Laitteistotiedot

Järjestelmän rakennetta ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

PLAYSTATION®3-järjestelmä

20 GB -malli 60 GB -malli

Suoritin Cell Broadband Engine™

Grafiikkasuoritin RSX™

Audiojärjestelmä Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, LPCM
7.1, AAC, muut*1 *2

Muisti 256 Mt XDR RAM (päämuisti),
256 Mt GDDR3 VRAM

Kiintolevy 2.5” S-ATA 20 Gt 60 Gt

Sisään- ja  
ulostuloliitännät*3

Suurinopeuksinen 
USB (USB 2.0 
-yhteensopiva)

4

Memory Stick™ 
-muistikortin 
paikka

– a*4

SD Memory Card 
-muistikortin 
paikka

– a*5

CF-paikka – a*6

Verkkokomponentit

Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T × 1

IEEE 802.11 b/g – a

Bluetooth 2.0 
(EDR) a

Langaton ohjain (Bluetooth) a
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AV-ulostulo

Resoluutio 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i

HDMI OUT 
-liitäntä

HDMI (tukee Deep Color/Ver 1.3 tai uudempaa 
versiota) × 1

AV MULTI 
OUT -liitäntä 1

Digital out 
(optical) -liitäntä 1

BD/DVD/CD-
asema (vain luku)

Suurin 
lukunopeus

BD × 2 (BD-ROM)
DVD × 8 (DVD-ROM)

CD × 24 (CD-ROM)

Virta AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz

Virrankulutus Noin 380 W

Ulkoiset mitat (ei sisällä kauimmas 
ulottuvia yksittäisiä osia)

Noin 325 × 98 × 274 mm 
(12,8 × 3,86 × 10,79 tuumaa)  
(leveys x korkeus x pituus)

Paino Noin 4.8 kg Noin 5 kg (11,02 paunaa)

Käyttölämpötila 5°C - 35°C (41°F - 95°F)

*1  Linear PCM 7.1 -äänijärjestelmää tukevat laitteet toistavat Dolby TrueHD- tai vastaavaa  
7.1-kanavaista ääntä HDMI OUT -liitännästä.

*2  Järjestelmä ei tue DTS-HD 7.1 -äänijärjestelmää. DTS-HD 7.1 -äänet toistetaan  
5.1-kanavaäänenä (tai pienempikanavaisena).

*3 Kaikkien tallennuslaitteiden käytettävyydelle ei anneta takuuta.
*4  Memory Stick™ (tukee standard/Duo-kokoa, MagicGate™- ja Memory Stick PRO™ -

tekniikkaa sekä suurinopeuksista tiedonsiirtoa).
*5 Järjestelmä ei tue SD Memory Card -muistikortin kopiointisuojaustoimintoa.
*6 CF-paikka CompactFlash® (Type I/II), Microdrive.

Langaton SIXAXIS™-ohjain

Akkutyyppi Sisäänrakennettu ladattava litium-ioniakku

Volttimäärä DC 3,7 V

Akun kapasiteetti 610 mAh

Paino Noin 135 g

MagicGate™
MagicGate™ on Sony Corporationin kehittämä kopiointisuojaustekniikka.

Toistettavat levyt

Blu-ray Disc (BD)

PLAYSTATION®3-muotoinen BD-ROM

BD-ROM

BD-R

BD-RE*1

DVD

PlayStation®2-muotoinen DVD-ROM*2

DVD-ROM

DVD+R/RW

DVD-R/RW

AVCHD

CD

PlayStation®2-muotoinen CD-ROM*2

PlayStation®-muotoinen CD-ROM

CD-DA (ääni-CD)

CD-R/RW

Super Audio CD

*1 Järjestelmä ei tue BD-RE ver. 1.0 -levyjen toistoa.
*2  Jotkin PlayStation®2-ohjelmistot eivät ehkä toimi oikein tässä järjestelmässä. Uusimmat tiedot 

yhteensopivista ohjelmistoista ovat sivulla faq.eu.playstation.com/bc.

Lisähuomautuksia
•  Käytä järjestelmässä vain pyöreitä levyjä. Älä käytä epätavallisen muotoisia 

(kuten sydämen tai tähden muotoisia) levyjä. Epätavallisen muotoiset levyt 
saattavat vaurioittaa järjestelmää.

Laitteistotiedot
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•  Älä käytä vaurioituneita, uudelleenmuotoiltuja tai korjattuja levyjä. Tällaiset 
levyt saattavat vaurioittaa järjestelmää.

•  Jos käytät halkaisijaltaan 8 cm:n kokoista levyä, aseta levy järjestelmään ilman 
sovitinta.

•  Järjestelmän ääni-CD-levyjen toisto-ominaisuus on CD (Compact Disc) -
standardin mukainen. Viime aikoina levy-yhtiöt ovat julkaisseet levyjä, joihin on 
koodattu kopiointisuojaustekniikkaa. Osa näistä levyistä ei ole CD-standardin 
mukaisia, eivätkä ne ehkä toimi järjestelmässä.

•  DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, joka sisältää DVD-puolen ja äänipuolen. 
Kyseisen levytyypin äänipuolen toistoa ei voi taata, sillä kyseinen levytyyppi ei 
täytä Compact Disc (CD) -levytyypin vaatimuksia.

•  Jos järjestelmään liitetään HDMI-kaapelilla laite, joka ei tue HDCP (High-
bandwidth Digital Content Protection) -standardia, järjestelmä ei voi lähettää 
kuvaa tai ääntä.

•  Kun käytät järjestelmän AV MULTI OUT -liitintä tai kytket järjestelmän 
televisioon, BD-tai videotiedostojen tekijänoikeudella suojatut videot saattavat 
näkyä tarkkuudella, joka on heikompi kuin 1080p. Tällaiset videot toistetaan 
enintään 576p tarkkuudella, jos ne on nauhoitettu tarkkuudella 1080i (50 Hz) tai 
720p (50 Hz).

•  Super Audio CD -levyjen ääntä ei voida toistaa järjestelmän DIGITAL OUT 
(OPTICAL) -liitännästä.

•  Järjestelmä toistaa CD-DA (ääni-CD) -levyt 48 kHz:n taajuudella.
•  Luvattomasti kopioitujen levyjen toiston aikana saattaa ilmetä outoja ääniä, tai 

levy ei ehkä toimi kunnolla.
•  Kopiointisuojattujen BD-levyjen pitkäaikainen käyttö vaatii joskus AACS 

(Advanced Access Control System) -turva-avaimen uusintaa. Turva-avaimen 
uusinta vaatii järjestelmän päivittämistä.

•  Joitakin levyjä ei ehkä voi toistaa naarmujen, pölyn, nauhoituksen laadun tai 
tallennusvälineen ominaisuuksien takia.

•  Joissakin harvoissa tapauksissa CD-, DVD- ja BD-levyjen ja muiden 
tallennuslaitteiden toisto ei onnistu PS3™-järjestelmässä. Tämä johtuu 
tavallisesti tallennuslaitteen valmistusmenetelmistä tai ohjelmiston koodauksesta.

Aluekoodit
Levylle on saatettu määrittää aluekoodi, joka perustuu levyn jakelupaikan 
maantieteelliseen sijaintiin. Järjestelmä toistaa vain levyjä, joiden aluekoodit 
mainitaan seuraavassa.

Levy aluekoodi

Blu-ray-levy (BD)

DVD ALL2

PLAYSTATION®3-muotoinen BD-ROM

PlayStation®2-muotoinen DVD-ROM 
PlayStation®2-muotoinen  CD-ROM 
PlayStation®-muotoinen CD-ROM

DVD- ja PLAYSTATION®3-muotoinen ohjelmisto
•  Jos resoluutioksi on määritetty SD, järjestelmä toistaa varmasti vain PAL-

muotoisia DVD- tai PLAYSTATION®3-tiedostoja. Järjestelmä ei voi toistaa 
muita signaalimuotoja, kuten NTSC-signaalia (ellei käytössä ole NTSC-signaalia 
tukeva televisio).

•  Jos PLAYSTATION®3-muotoista ohjelmistoa halutaan toistaa HD-resoluutiolla, 
käytössä on oltava 59,94 Hz:n taajuista kuvasignaalia tukeva televisio.

DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RW-levyt
Viimeistelemättömien levyjen toisto ei onnistu.

Lisätieto
ja

Laitteistotiedot
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Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

“2”, “PlayStation”, “PLAYSTATION” ja “Ç¸˛◊” ovat Sony Computer 
Entertainment Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Myös “PS3” on Sony Computer 
Entertainment Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

“SONY” ja “4” ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. “Memory 
Stick”, “Memory Stick PRO”, “Memory Stick Duo”, “Memory Stick PRO Duo”, 
“≈” ja “MagicGate” ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.

≈
Super Audio CD -logo on tavaramerkki.

“AVCHD” on Matsushita Electric Industrial Co. Ltd:n ja Sony Corporationin 
tavaramerkki.

Järjestelmä sisältää Adoben Macromedia® Flash® Player -tekniikkaa.
Copyright © 1995-2006 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Flash, Macromedia ja Macromedia Flash ovat Adobe Systems Incorporatedin 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa 
maissa.

   © 2006 All Media Guide, LLC 
Sisällön ja tekniikan on toimittanut All Media Guide®.

“Blu-ray Disc” ja  ovat tavaramerkkejä.

Copyright © 2004-2006 Cambridge Silicon Radio Ltd.

Bluetooth-termi ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta. Sony Computer 
Entertainment Inc. käyttää kyseisiä termejä ja logoja sille annetulla lisenssillä.

Valmistukseen saatu lisenssi DTS, Inc:ltä, seuraavat Yhdysvaltain patenttinumerot 
ovat voimassa: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535, 
lisäksi muita Yhdysvaltain patentteja ja maailmanlaajuisia patentteja jätetty 
käsiteltäviksi.
“DTS” ja “DTS Digital Surround” ovat DTS, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Copyright 1996, 2002–2006, DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Valmistukseen saatu lisenssi Dolby Laboratoriesilta. Dolby ja kaksois-D-symboli 
ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

DVD-logo on tavaramerkki.

Kaikki japaninkieliset kirjainmerkit ja osa järjestelmässä käytetyistä Latin-
kirjasintyypeistä on saatu Font Works Japan, Inc:ltä.

HDMI-, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface -järjestelmä ovat 
HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laitteistotiedot
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Laitteistotiedot

ATOK on JUSTSYSTEM CORP:n rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa 
maissa.

Tuote sisältää Macrovision Corporationin ja muiden oikeuksien omistajien 
kopiointisuojaustekniikkaa, joka on suojattu tietyillä Yhdysvaltojen patentti- ja 
muilla immateriaalioikeuksilla. Kyseisen kopiointisuojaustekniikan käyttöön on 
saatava lupa Macrovision Corporationilta. Vain koti- ja muuhun rajoitettuun 
katselukäyttöön, ellei Macrovision Corporationilta saatu lupa toisin ilmoita. 
Purkaminen tai valmistustavan selvittäminen on kielletty.

Anti-Grain Geometry - Version 2.0
Copyright © 2002-2004 Maxim Shemanarev (McSeem)
Ohjelmistoa saa kopioida, käyttää, muokata ja levittää sillä ehdolla, että tämä 
tekijänoikeusilmoitus on kaikissa kopiossa.
Ohjelmisto toimitetaan “sellaisena kuin se on” ilman nimenomaisesti ilmaistuja tai 
oletettuja takuita, eikä sen sopivuutta eri käyttötarkoituksiin taata.

TÄMÄN TUOTTEEN AVC PATENT PORTFOLIO -KÄYTTÖOIKEUS ANTAA 
KÄYTTÄJÄLLE HENKILÖKOHTAISEN JA EI-KAUPALLISEN OIKEUDEN 
(i) KOODATA VIDEOTIEDOSTOJA AVC-STANDARDIN (“AVC VIDEO”) 
MUKAISESTI JA/TAI (ii) DEKOODATA AVC-VIDEOTIEDOSTOJA, JOTKA 
TOINEN KULUTTAJA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISESSA JA EI-
KAUPALLISESSA TARKOITUKSESSA JA/TAI JOTKA ON SAATU 
SELLAISELTA VIDEOTIEDOSTOJEN TOIMITTAJALTA, JOLLE ON 
MYÖNNETTY LUPA TOIMITTAA AVC-VIDEOTIEDOSTOJA. 
KÄYTTÖOIKEUTTA EI MYÖNNETÄ SUORASTI TAI EPÄSUORASTI 
MUUTA KÄYTTÖÄ VARTEN. LISÄTIETOJA ON MPEG LA L.L.C:N 
SIVUSTOLLA OSOITTEESSA HTTP://WWW.MPEGLA.COM

TÄMÄN TUOTTEEN MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO -
KÄYTTÖOIKEUS ANTAA KÄYTTÄJÄLLE HENKILÖKOHTAISEN JA EI-
KAUPALLISEN OIKEUDEN (i) KOODATA VIDEOTIEDOSTOJA MPEG-3-
KUVASTANDARDIN (“MPEG-4 VIDEO”) MUKAISESTI JA/TAI (ii) 
DEKOODATA MPEG-4 -VIEDOTIEDOSTOJA, JOTKA TOINEN KULUTTAJA 
ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISESSA JA EI-KAUPALLISESSA 
TARKOITUKSESSA JA/TAI JOTKA ON SAATU SELLAISELTA 
VIDEOTIEDOSTOJEN TOIMITTAJALTA, JOLLE MPEG LA ON 
MYÖNTÄNYT LUVAN TOIMITTAA MPEG-4-VIDEOTIEDOSTOJA. 
KÄYTTÖOIKEUTTA EI MYÖNNETÄ SUORASTI TAI EPÄSUORASTI 
MUUTA KÄYTTÖÄ VARTEN. LISÄTIETOJA TUOTTEESTA MAINOS-, 
YRITYS- JA KAUPALLISESTA KÄYTÖSTÄ ON MPEG LA, LLC:N 
SIVUSTOLLA OSOITTEESSA HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Tuote sisältää RSA Security Inc:n lRSA BSAFE Cryptographic -ohjelmistoa.
RSA on RSA Security Inc:n rekisteröity tavaramerkki. BSAFE on RSA Security 
Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
RSA Security Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuote käyttää S3TC-tekstuuripakkaustekniikkaa, jonka käyttöoikeuden on 
myöntänyt S3 Graphics Co. Ltd.

Sony Computer Entertainment Inc. käyttää CompactFlash®- ja CF[logo]™-
tavaramerkkejä sille myönnetyllä lisenssillä.
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Java ja kaikki Java-pohjaiset tavaramerkit ja logot ovat Sun Microsystems, Inc:n 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja patentteja käytetty Fraunhofer IIS:n ja 
Thomsonin myöntämällä lisenssillä.

USB-IF-logot ovat Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc:n 
tavaramerkkejä.

“Wi-Fi CERTIFIED” -logo on is a Wi-Fi Alliancen hyväksymismerkki.

eZiText® ja Zi® ovat Zi Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Osa ohjelmistosta: copyright © 1996-2006 The FreeType Project (www.freetype.
org). Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Groupin työhön.

linungif
Copyright © 1997 Eric S. Raymond

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

SD-logo on tavaramerkki.

Lisätietoja muista käyttöoikeuksista ja tavaramerkeistä on osoitteessa  
http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html

Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Kansallista vientiä koskevat rajoitukset

Tuote saattaa olla kansallisten vientirajoituslakien alainen. Käyttäjän on 
noudatettava kyseisten lakien vaatimuksia sekä kaikkia muita tuotetta koskevia 
lakeja.

Huomautus Yhdysvaltain vientisäännöksistä (U.S. Export 
Administration Regulations)

Tuotteen sisältämään ohjelmistoon kohdistuu Yhdysvaltain vientisäännösten 
mukaan tiettyjä rajoituksia ja jota ei saa viedä tai uudelleen viedä paikkoihin, joihin 
liittyy Yhdysvaltain tullirajoituksia. Tuotetta ei myöskään saa viedä tai uudelleen 
viedä henkilöille tai yhteisöille, joille vienti on kiellettyä Yhdysvaltain 
vientisäännösten mukaan.

Laitteistotiedot
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