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friends )חברים(
ניהול צ’אטים והחלפת הודעות

Network )רשת(
חיבור לאינטרנט

Game )משחק(
הפעלת משחקים

Video )וידאו(
הפעלת וידאו

Music )מוזיקה(
השמעת מוזיקה

Photo )תצלומים(
הצגת תמונות

Setting )הגדרות(
PS3TM כוונון ההגדרות של מערכת

Users )משתמשים(
PS3TM בחירת משתמשים לשם כניסה למערכת

AC חוט חשמלUSB כבל

AV כבלEuro-AV תקע מחבר

כפתורי כיוון:
משמשים לבחירת קטגוריות/

פריטים המוצגים על המסך

XMB (XrossMediaBar(-השימוש ב 

“XMB” מערכת PS3TM כוללת ממשק משתמש המכונה )XrossMediaBar) המסך הראשי של “XMB” מכונה תפריט הבית.

בחר קטגוריה באמצעות כפתור 
‘ימינה’ או ‘שמאלה’.

בחר פריט באמצעות כפתור ‘למעלה’ 
או ‘למטה’.

לחץ על כפתור  X  כדי לאשר את 
הפריט שנבחר.

כפתור      : הצגת תפריט האפשרויות/לוח הבקרה

סמליםתפריט אפשרויותתפריט אפשרויות

:PS כפתורי
הצגת תפריט הבית 

כיבוי/הדלקה של המערכת

: X  כפתור
אישור התפריט שנבחר

כפתור     :
ביטול פעולה

הגדרות
BD/DVD Settings

PS3TM אודות תיעוד מערכת 

תיעוד מערכת PS3TM כולל:

בטיחות ותמיכה:
לפני השימוש במוצר יש לקרוא מסמך זה בעיון. המסמך מכיל 

מידע בטיחותי הנוגע לשימוש במערכת ה-PS3TM, לפיתרון 
בעיות, למפרטים ומידע נוסף.

עיון מהיר: )חוברת זו)
חוברת זו מכילה מידע אודות הגדרת מערכת PS3TM, הכנתה 

לשימוש ופעולות חומרה בסיסיות.

(http://eucom/ps3.playstation( :מדריך למשתמש גישה אחרת
הגישה למסמך מקוון זה מתבצעת דרך האינטרנט.

.PS3TM המסמך מכיל מידע הקשור לשימוש בתוכנה של מערכת

וודא שכל הפריטים הבאים נמצאים ברשותך. אם חסרים 
 PlayStation פריטים התקשר למוקד התמיכה בלקוחות של
PlaySta- ההמתאים, אותו תוכל למצוא בכל מדריך תוכנה של

.tion, PlayStation3, PlayStation2

PLAYSTATION3 מערכת
SIXAXIS בקר אלחוטי

חומר מודפס
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למיקום המערכת

חריץ תקליטורים

מאוורר
WLAN מחוון גישה לרשת
HDD-מחוון גישה ל
USB מחברי

שמות חלקים:

חזית המערכת:

DIGITAL OUT, OPTICAL ׁמחבר
AV MULTI OUT ׁמחבר

MAIN POWER מתג
AC IN מחבר

כפתור הפעלה

HDMI OUT מחבר
LAN מחבר

הזהרה:
< אין להשתמש במערכת בארון סגור או במקומות שבהם עלול להצטבר חום. הדבר עלול לגרום להתחממות יתר 

של המערכת ולהוביל לשריפה, לפציעה או לתקלה.
< אם הטמפרטורה הפנימית של המערכת עולה, מחוון אספקת המתח מהבהב לסירוגין באדום ובירוק. במקרה 

כזה, כבה את המערכת )עמוד 13) ואל תשתמש בה זמן מה. לאחר התקררות המערכת, העבר אותה למקום שבו 
יש אוורור נאות ולאחר מכן חזור והפעל אותה.

אין למקם את המערכת באזור החשוף לאבק רב או לעשן סיגריות.
הצטברות אבק או שאריות עשן סיגריות על הרכיבים הפנימיים )כגון העדשה) עלולה לגרום 

לתקלה במערכת.

עצה:
< ניתן להתקין את המערכת במצב אופקי או אנכי.

< בעת ההתקנה במצב אנכי, התקן כמתואר בתרשים מימין.

USB מחברי

R2 כפתור
R1 כפתור

כפתור  
כפתור

 X  כפתור
כפתור

*R3 / כפתור מוט ימינה

START כפתור
PS: כפתור

מחווני יציאה

L2 כפתור
L1 כפתור

כפתור כיוון

L3* / כפתור מוט שמאלה

SELECT כפתור

* כפתורי L3 / R3 פועלים בעת לחיצה על המוטות.

עצה:
< לפרטים אודות הבקר האלחוטי, ראה השימוש בבקר האלחוטי SIXAXIS )עמוד 14)

התחלהלוח הבקרההתחלה לוח הבקרה
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שלב 1: חבר למכשיר 
הטלויזיה )עמ’ 6)

שלב 2: חבר התקני אודיו 
דיגיטליים )עמ’ 9)

Ethernet שלב 3: חבר כבל
)עמ’ 10)

שלב 4: 
 AC חבר את חוט החשמל

)עמ’ 11)

שלב 5: 
בצע התקנה ראשונית של 
תוכנת המערכת )עמ’ 11)

שלב 1: חבר למכשיר הטלויזיה )עמ’ 6)

PS3TM פלט הווידאו על מערכת

 .SD-ן HD :יכולה להפיק שני סוגי רזולוציה PS3TM מערכת
כדי לבדוק איזה מצב וידאו נתמך, עיין בהוראות ההפעלה של מכשיר 

הטלויזיה שבשימוש. 

מצב וידאו1*

יחס גובה לרוחב

 1080p 1080i 720p576p576i*2

16:916:916:916:9
 4:3 

16:9
 4:3 

high definition  HDstandard definition  SD

un- מתייחסת למילה i 1* מספר זה מציין את מספר קווי הסריקה. שים לב כי האות

terlace )שזירה) וכי האות p מתייחסת למילה progressive )מתקדם). השימוש 
ב-progressive מספק וידאו באיכות גבוהה עם ריצוד מזערי.

2* הגדרת פלט וידאו של המערכת תוצג כ-standard PAL )סטנדרטי).

מסכים המציגים את הבדלי הרזולוציה

HD מסךSD מסך

סוגי הכבלים של יציאות הווידאו

הרזולוציה המוצגת במכשיר הטלויזיה משתנה בכפוף למחברי הכניסה של מכשיר הטלויזיה ולזוג הכבל שבשימוש. 
בחר בכבל המתאים למכשיר הטלויזיה שבשימוש.

מצב וידאו נתמך 1* מחבר הכניסה במכשיר הטלויזיהסוג כבל

 HDMI כבל
)לרכישה בנפרד)

כבל AV קומפוננט 
)לרכישה בנפרד)

 AV כבל
)מצורף)

 S VIDEO כבל
)לרכישה בנפרד)

כבל AV )מצורף)
תקע מחבר 
 Euro-AV

)מצורף)

 HDMI IN מחבר

מחבר כניסת  
 HDMI IN

קומפוננט

 VIDEO IN מחבר
)מורכב)

 Euro-AV מחבר
(SCART(

1080p / 1080i / 720p / 576p

1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i*2

576i*2

576i*2

576i*2

1* בכפוף לסוג מכשיר הטלויזיה או לתוכן שאותו בכוונתך להפעיל, ייתכן כי לא תהיה תמיכה במצבי וידאו מסוימים.

.(PAL( 2* הגדרות פלט הוידאו של המערכת תוצג כסטנדרטי

PS3TM לוח הבקרההגדרת מערכתPS3TM הגדרת מערכת לוח הבקרה
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שיטות חיבור
זהירות!

< אל תחבר את חוט החשמל AC של המערכת לשקע חשמל אלא לאחר השלמת כל שאר החיבורים.
< יש להתקין את השקע ליד הציוד ולדאוג שתהיה גישה קלה אליו.

חיבור למכשיר טלויזיה 
HDMI באמצעות כבל

חבר את המערכת למכשיר 
 HDMI הטלויזיה באמצעות כבל

 HDMI-לרכישה בנפרד). כבל ה(
מפיק אותות וידאו וגם אותות אודיו 
ומאפשר לך להיאנות מוידאו ואודיו 

באיכות דיגיטלית, תוך פגיעה 
מזערית באיכות התמונה.

חיבור באמצעות סוגי כבלים אחרים
יש לחבר כבלים שאינם כבל HDMI למחבר AV MULTI OUT במערכת.

HDMI OUT מחבר

כבל HDMI )לרכישה בנפרד)

HDMI IN מחבר

מכשיר טלויזיה

AV MULTI OUT מחבר

כבל AV )מצורף)

Euro-AV , SCART מחבר

מכשיר טלויזיה
 Euro-AV תקע מחבר

)מצורף)

דוגמא: בעת השימוש בכבל 
ה-AV המצורף.

עצה:
< אם שינית את סוג הכבל 
המשמש לחיבור המערכת, 
יתכן כי התמונה לא תוצג. 

במקרה כזה, כבה את 
המערכת ולאחר מכן הדלק 

אותה שוב באמצעות לחיצה 
על כפתור ההפעלה שבחזית 
המערכת עד הישמע צפצוף 

חלש )5 שניות בערך). 
התמונה תוצג ברזולוציית 

ברירת מחדל של המערכת.

שלב 2: חבר התקני אודיו דיגיטליים
באפשרותך לחבר התקני אודיו התומכים בפלט אודיו דיגיטלי, כגון מקלט AV המיועד לשימוש במערכת בידור ביתית.

עצה:
< בעת חיבור התקן אודיו דיגיטלי למערכת, עבור ל-Setting )הגדרות) < )הגדרות פלט אודיו) Audio Output Sound )הגדרות קול) 

)Setting) < וכוונן את ההגדרות לפי הצורך, בהתאם להתקן האודיו. הערוצים הנתמכים עשויים להשתנות בכפוף למחבר היציאה 
שבשימוש.

 PS3TM פלט אודיו במערכת
הערוצים הנתמכים עשויים 
להשתנות בכפוף למחבר 

היציאה שבו יעשה שימוש.

PS3TM פלט אודיו במערכת

AV MULTI OUT מחבר

DIGITAL OUT /OPTICAL מחבר

HDMI OUT מחבר

ערוצים היכולים לשמש עבור פלט
Ch 2Ch 5.1Ch 7.1

1*2*

.Linear PCM 1.7 Hc נדרש התקן התואם HDMI OUT דרך מחבר Ch7.1 1כדי להעביר אותות אודיו של*

*2מערכת זו אינה תומכת באותות פלט של DTS-HD Ch7.1 אותות אודיו של DTS-HD Ch7.1 מועברים דרך ערוץ 1.5 או דרך ערוץ נמוך יותר.

חיבור באמצעות כבל אופטי
אותות האודיו יועברו דרך הכבל האופטי. 

אותות התמונה יועברו דרך כבל פלט הוידאו.

עצה:
< בדרך כלל, אין אפשרות ליצור במקביל פלט שמע 
ממחברי הפלט המרובים. אם המערכת שברשותך 
מחוברת לטלויזיה באמצעות כבל HDMI ולהתקן 

Digi- ששמע באמצעות כבל אופטי דיגיטלי וההגדרה
tal Out, Optical )יציאה דיגיטלית אופטית) נבחרה 
תחת Audio Output Setting )הגדרות פלט שמע), 
המערכת לא תוכל עוד לייצר פלט שמע מהטלויזיה, 

אלא רק ממכשיר השמע.

כבל פלט הוידאו עבור 
מכשיר הטלויזיה 
שנמצא בשימוש 
)עמ’ 7)

כבל אופטי עבור אודיו 
)לרכישה בנפרד)

AV התקן אודיו דיגיטלי כגון מקלט TV

PS3TM לוח הבקרההגדרת מערכתPS3TM הגדרת מערכת לוח הבקרה
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HDMI חיבור באמצעות כבל

עצות:
< אם מכשיר הטלויזיה שלך אינו מצויד במחבר כניסה HDMI, השתמש 
בכבל פלט וידאו מן הסוג המתאים למכשיר הטלויזיה שלך )עמ’ 7) כדי 

לחברו ישירות למערכת הפלייסטיישן 3.
 ,HDMI אם למערכת הפלייסטיישן 3 מחובר התקן כלשהו דרך כבל >

אין לכבות את ההתקן בעת פעולתה של המערכת )מחוון אספקת המתח 
מואר בירוק). הדבר עלול לגרום עיוותי קול או הפקת צלילים לא תקינים.

כבל HDMI )לרכישה בנפרד)

התקן אודיו 
דיגיטלי כגון 

AV מקלט
 HDMI כבל

)לרכישה בנפרד)

מכשיר טלויזיה

Ethernet שלב 3: חבר כבל
באמצעות כבל Ethernet ניתן לחבר את המערכת לאינטרנט. לפרטים אודות הגדרות הרשת, ראה כיוונון הגדרות הרשת )עמ’ 22)

זהירות!
 ,100BASE-TX ,10BASE-T המערכת תומכת ברשתות >

.1000BASE-T-ו
אין לחבר קו טלפון רגיל או כל סוג אחר של חוטים או כבלים 

שאינם תואמים למערכת ישרות למחבר LAN שבמערכת, 
שכן הדבר עלול לגרום להצטברות חום, לשריפה או לתקלה.

עצה:
 .Ethernet ניתן להתחבר לאינטרנט מבלי להשתמש בכל >

לפרטים ראה השימוש בחיבור האלחוטי )עמ’ 22).

 LAN כבל

מחוון גישה 
 LAN לרשת Ethernet כבל

)לרכישה בנפרד)

AC שלב 4: חבר את חוט החשמל
זהירות!

< אל תחבר את חוט החשמל AC של המערכת לשקע חשמל אלא לאחר 
השלמת כל שאר החיבורים.

< יש להתקין את השקע ליד הציוד ולדאוג שתהיה גישה קלה אליו.

AC IN מחבר

שלב 5: בצע התקנה ראשונית של תוכנת המערכת

חוט חשמל AC )מצורף)

יתכן ונעשה שימוש בתקע חשמל 
שונה מזה המתואר באיור במספר 

אזורים ומדינות

לאחר הדלקת מכשיר הטלויזיה, בצע התקנה ראשונית:

1. הדלק את מכשיר הטלויזיה.

.MAIN POWER 2. הדלק את מתג
מחוון אספקת המתח מואר באור אדום יציב המסמן כי המערכת עברה למצב המתנה.

3. גע בכפתור ההפעלה.
מחוון אספקת המתח הופך לירוק והתמונה מוצגת במסך מכשיר הטלויזיה.

MAIN POWER מתג

חריץ תקליטורים

מחוון אספקת מתח

PS3TM לוח הבקרההגדרת מערכתPS3TM הגדרת מערכת לוח הבקרה
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.USB 4. חבר את הבקר האלחוטי למערכת באמצעות כבל

5. לחץ על כפתור PS שעל הבקר.
המערכת תזהה את הבקר האלחוטי. לאחר זיהוי הבקר יוצג מסך ההתקנה הראשונית.

6. בצע התקנה ראשונית.
פעל לפי ההוראות שבמסך כדי להגדיר את שפת המערכת, אזור הזמן, תאריך, שעה ושם 
משתמש. לאחר השלמת ההתקנה הראשונית יוצג תפריט הבית )עמ’ 3) במסך הטלויזיה.

USB מחברי

כבל USB )מצורף)

USB מחברי

עצות:
< לפרטים אודות הזנת טקסט, ראה השימוש במקלדת 

שמופיעה על המסך )עמ’ 29).
< ניתן לשנות הגדרות שנעשות במהלך ההתקנה 

הראשונית ב-Setting )הגדרות). לפרטים עיין במדריך 
המקוון למשתמש )עמ’ 26).

< בהתאם למחבר ולסוג הכבל שבהם נעשה שימוש, ייתכן שיהיה צורך לכוונן את הגדרות הפלט של הוידאו כדי 
לאפשר תצוגה של רזולוציית HD במסך הטלויזיה )עמ’ 6).

< עבור ל-Setting )הגדרות) < Settings Display )הגדרות תצוגה) < Video Output Settings )הגדרות פלט 
וידאו) ופעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לכוונן את ההגדרות.

כוונון הגדרות פלט הוידאו

PS3TM-הדלקה וכיבוי של מערכת ה

SIXAXISTM השימוש בבקר האלחוטי של

.PS לחץ על כפתור

כיבוי המערכת:
< לחץ לחיצה רצופה על כפתור PS במשך שנייה אחת 
או יותר. כאשר ההודעה Turn off the system )כבה 

את המערכת) מופיעה במסך, בחר בה ולאחר מכן לחץ 
. X  על כפתור

עצה:
< בטרם תשתמש בבקר האלחוטי, עליך תחילה לצמד אותו 

למערכת )עמ’ 14).

PS כפתור

שימוש בכפתור המערכת

1. גע בכפתור ההפעלה.

2. לחץ על כפתור PS של הבקר האלחוטי.
מתבצעת הקצאה של מספר בקר.

כיבוי המערכת:
< גע בכפתור ההפעלה במשך שתי שניות או יותר.

שים לב! אין להשתמש המתג MAIN POWER שבגב המערכת כדי 
לכבות מערכת שאינה במצב המתנה )מחוון Power דולק באדום), 

שכן פעולה כזו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לנזק למערכת.

מחוון אספקת מתח

חריץ תקליטורים

מצב מחוון אספקת מתח:

ירוק יציב

ירוק מהבהב

אדום יציב

Off

המערכת דולקת

המערכת בתהליך כיבוי

המערכת כבויה )במצב המתנה)

MAIN POWER כיבוי מתג

PS3TM פעולות בסיסיותלוח הבקרההגדרת מערכת
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הכנה לשימוש
כדי להשתמש בבקר האלחוטי, תחילה עליך לבצע רישום או לצמד את הבקר למערכת הפלייסטיישן 3, ולהקצות לבקר מספר.

שלב 1: צימוד המערכת והבקר
< בעת השימוש הראשוני

< בעת שימוש עם המערכת פלייסטיישן 3 אחרת

שלב 2: הקצאת מספר בקר
< בכל עת שהמערכת מופעלת

שלב 1: צימוד המערכת והבקר
בעת השימוש הראשוני בבקר, או בעת השימוש עם מערכת הפלייסטיישן 

3 אחרת, תחילה עליך לצמד את התקנים. אם הפעלת את המערכת 
וחיברת את הבקר באמצעות כבל USB, הצימוד יושלם באופן אוטומטי.

ודא שהמערכת מופעלת
)מחוון Power מואר בירוק יציב)

כבל USB )מצורף)

שלב 2: הקצאת מספר בקר

בכל עת שהמערכת מופעלת, יש להקצות מספר לבקר.

ניתן לחבר עד 7 בקרים בו זמנית. מספר הבקר מופיע בסמוך 
למספר שמעל למחווני היציאות. עבור המספרים 5-7, הוסף את 

מספריהם של המחוונים המוארים.

PS לחץ על כפתור כל מחווני היציאות מהבהבים

לאחר הקצאת מספר לבקר, מחווני היציאות 
שעבורן הוקצו מספרים מוארים באדום יציב.

לדוגמא: בוצעה הקצאה עבור בקר מספר 5.

עצות:
< ניתן לבצע את פעולות הצימוד והקצאת המספרים לבקרים רק כאשר המערכת מופעלת )כאשר מחוון Power מואר בירוק יציב).

< כאשר הבקר שעבר תהליך צימוד מופעל עם מערכת הפלייסטיישן 3 אחרת, הצימוד עם המערכת המקורית מתבטל. אם הבקר הופעל 
בשילוב מערכת אחרת, יש לבצע שוב צימוד עם המערכת.

> אם הבקר או המערכת מכובים, מחווני היציאות של הבקר נכבים והמספר המוקצה מתבטל.

שימוש אלחוטי בבקר
אם תנתק את כבל ה-USB, תוכל להשתמש בבקר באופן אלחוטי. כדי להשתמש בבקר באופן אלחוטי, יש לבצע 

טעינה של הסוללה שלו.

עצות:
< ניתן לחבר את כבל ה-USB או לנתקו כאשר הבקר והמערכת מופעלים.

< אם הבקר אינו מתפקד, לחץ על כפתור PS והקצה מחדש את מספר הבקר.

טעינת הבקר
כאשר המערכת פועלת )מחוון ההפעלה מואר בירוק), חבר את הבקר למערכת באמצעות כבל USB. מחווני 

היציאות של הבקר מהבהבים באיטיות והטעינה מתחילה.
בסיום הטעינה, מחווני היציאות מפסיקים להבהב.

עצות:
< ניתן להשתמש בבקר בעת טעינתו.

< בצע את הטעינה בסביבה שבה טווח הטמפרטורה נע בין 10C-30C מעלות כאשר הטעינה מבוצעת בסביבות אחרות, היא עלולה 
להיות אפקטיבית פחות.

רמת טעינת הסוללה:
אם תלחץ על כפתור PS ותחזיק אותו כשהוא לחוץ במשך יותר משתי שניות, תוכל לבדוק את רמת הטעינה של 

הסוללה על המסך.

Controller

Charge Complete

עצות:
< בכפוף לסביבה או לתנאי השימוש, רמת הטעינה הנותרת עשויה שלא להיות מוצגת בצורה הנכונה, ומשך חיי הסוללה עשוי להשתנות.

הסוללה טעונה

הסוללה מתרוקנת

הסוללה כמעט ריקה. כפתור PS מהבהב באדום. טען 
את הסוללה

הסוללה ריקה

השימוש בבקר האלחוטי SIXAXISTMפעולות בסיסיות פעולות בסיסיות



USB Device , USB Flash Disk

USB Device , USB Flash Disk

השמעת תוכן   17>  16<  

1. הכנס את התקליטור.

שים לב!
< אין אפשרות להפעיל דיסקים שאינם תואמים את המערכת. 

לקבלת פרטים, עיין במסמך בטיחות ותמיכה.
< כדי להפעיל את תוכנות הוידאו BD הזמינות בשוק, 

במקרים מסויימים יהיה צורך לחדש את מפתח ההצפנה )*). 
ניתן לחדש את מפתח ההצפנה כאשר תוכנת המערכת 

מתעדכנת )עמ/ 27).
* מקש AACS )מערכת בקרת גישה מתקדמת).

2. בתפריט הבית יוצג סמל והפעלת הדיסק תתחיל.

. X  אם הדיסק אינו מופעל אוטומטית, בחר את הסמל המתאים בתפריט הבית ולחץ על כפתור

הכנס את התקליטור כך שהתווית תופנה כלפי מעלה.

הוצאת התקליטור
עצור את ההשמעה ולאחר מכן גע בכפתור הוצאה.

עצה:
מחוון הוצאה< להוראות בנוגע ליציאה ממשחקים, ראה הפעלת משחקים )עמ’ 18).

כפתור הוצאה

CD/DVD/Blu-ray Disc (BD( תקליטוריUSB התקני
 Mass-ניתן לחבר התקנים חיצוניים, כגון התקנים התואמים ל

USB מחלקת אחסון באמצעות כבל USB. ניתן לחבר את 
ההתקנים כאשר המערכת מופעלת. עיין גם בהוראות שסופקו 

עם ההתקן החיצוני שאותו ברצונך לחבר.

.USB-1. חבר את התקן ה
בתפריט הבית מופיע סמל.

. X  2. בחר את הסמל, ולאחר מכן לחץ על כפתור
רשימת התכנים הניתנים להשמעה מופיעה.

התקן חיצוני כגון מצלמה דיגיטלית

שים לב!
< אין לנתק את התקני ה-USB או לכבות את המערכת 

במהלך שמירה או קריאה של נתונים. הדבר עלול לגרום 
או להשחתה של נתונים.

< בעת השימוש בכונן הבזק תואם USB המצויד במתג 
הגנה בפני כתיבה, אין להפעיל את המתג כאשר ההתקן 

מחובר למערכת הפלייסטיישן 3. הדבר עלול לגרום 
לאובדן נתונים או לפגום בהם.

תבניות קובץ הניתנות להשמעה או לצפייה

 MPEG-4, JPEG, AAC, MP3, עם תבניות הקובץ הניתנות להשמעה או לצפייה באמצעות מערכת זו נמנות
ATRAC.  למידע העדכני ביותר, עיין במדריך המקוון למשתמש )עמ’ 26).

עצות:
< רק קבצים הניתנים להשמעה או לצפייה באמצעות מערכת הפלייסטיישן 3 מוצגים בעמודה המתייחסת לקטגוריה המתאימה )לדוגמא: 

נתוני תמונה מוצגים בקטגוריה Photo )תצלומים)).
 Display All בהתאם למדיית האחסון, ייתכן כי ניתן יהיה להציג רק קבוצת משנה של התיקיות הקיימות במדיה. אם בחרת באפשרות >

)הצג הכל) מתוך תפריט האפשרויות )עמ’ 3), יוצגו כל התיקיות השמורות המדיה.
שים לב!

< במידת האפשר, עליך לבצע גיבוי תקופתי של הנתונים המאוחסנים על גבי הכונן הקשיח, כאמצעי הגנה בפני אובדן אפשרי או השחתה 
של הנתונים. אם מסיבה כלשהי נגרמים אובדן או השחתה של הנתונים או התוכנה, לא ניתן לשחזר או לתקן את התוכנה או הנתונים. עליך 

לדעת כי SCEE אינה אחראית לכל אובדן או השחתה של נתונים, קבצים או תוכנה.

BDMV

השמעת תוכןפעולות בסיסיות פעולות בסיסיות
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משחקים שאפשר להפעיל במערכת זו:

הפעלת משחקים

תוכנה בתבנית פלייסטיישן 3 מתאימה להפעלה במערכת זו.

ניתן להפעיל גם תוכנה בתבנית פלייסטיישן אולם אין ביטחון שתוכנה כזו תפעל תמיד באורח תקין.

תוכנה בתבנית פלייסטיישן 2 אינה מתאימה להפעלה במערכת זו.

הפעלת משחקים
התחלת משחק:

כאשר תכניס את הדיסק למכשיר, המשחק יופעל אוטומטית.

סיום משחק:
במהלך המשחק, לחץ על הכפתור PS שעל הבקר האלחוטי. 
לאחר מכן בחר Quit Game )צא מהמשחק) במסך שמופיע.

עצה:
< היעזר בשיטות הבאות לנפעלת כותרי תוכנה שבהם צוינו פרטי מצב 

הבקר והמחבר הדרושים.
 Switch Analog‘ בחר ,SIXAXIS בבקר האלחוטי PS לחץ על כפתור >>
Mode’ )עבור למצב אנלוגי) ובחר במצב הרצוי. בתוכנות מסוימות העברת 

המצב נעשית באופן אוטומטי.
 Reassign the‘ בחר ,SIXAXIS בבקר האלחוטי PS לחץ על כפתור >>

Controller’ )הקצאה מחדש של הבקר) והקצה את מספר הבקר הרצוי.
<< אין אפשרות להקצות את יציאת הבקר D-2 באמצעות מערכת זו.

Quit Game
Reassign the Controller
Turn Off the System
Turn Off the Controller

Quit Game
Reassign the Controller
Turn Off the System
Turn Off the Controller

PS3TM נתונים שמורים עבור תוכנה בתבנית

הכנס את הדיסק כאשר צד התווית פונה כלפי מעלה

הנתונים השמורים עבור התוכנה בתבנית פלייסטיישן 3 נשמרים על גבי הדיסק הקשיח של המערכת. הנתונים מופיעים 
תחת Game )משחק) < Saved Date Ultility )כלי הנתונים השמורים).

משחקים שאפשר להפעיל במערכת זו:
כדי לבצע שמירת נתונים בתוכנה בתבנית פלייסטיישן, 

עליך ליצור כרטיסי זיכרון פנימיים על גבי הדיסק הקשיח 
ולהקצות את הכרטיסים לחריצים.

שים לב!
< מערכת זו אינה תומכת בהפעלת תוכנה בתבנית פלייסטיישן 

2. גם אם תיצור כרטיס זיכרון פנימי לתוכנה בתבנית פלייסטיישן 
2, לא תוכל להשתמש בו להפעלת משחקים.

שלב 1: צור כרטיס זיכרון פנימי
צור כרטיס זיכרון פנימי בדיסק הקשיח כתחליף לכרטיס הזיכרון האמיתי.

שלב 2: הקצה חריץ
הכנס את כרטיס הזיכרון הפנימי לחריץ הפנימי בדיסק הקשיח במקום 

לחריץ MEMORY CARD )כרטיס זיכרון).

(PS( כרטיס זיכרון פנימי
כרטיס זיכרון

MEMORY CARD חריצי
חריצים 
פנימיים

שלב 1: צור כרטיס זיכרון פנימי

Memory Card Utility (PS/PS2

Memory Card Utility (PS/PS2

1. בחר )MEMORY CARD UTILITY(PS/PS2) )כלי 
כרטיס זיכרון PS/PS2)  תחת GAME )משחק) בתפריט 

. X  הבית, ולאחר מכן לחץ על כפתור
2. בחר NEW INTERNAL MEMORY CARD )כרטיס 

. X  זיכרון פנימי חדש) ולאחר מכן לחץ על כפתור
3. בחר )INTERNAL MEMORY CARD (PS )כרטיס 

. X  ולחץ על כפתור (PS זיכרון פנימי
הקצה שם לכרטיס הזיכרון הפנימי ושמור אותו.

עצה:
< גם אם תיצור )INTERNAL MEMORY CARD (PS2 )כרטיס 

זיכרון פנימי ל-PS2), לא תוכל להשתמש בו להפעלת תוכנה 
בתבנית פלייסטיישו 2.
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שלב 2: הקצה חריץ
1. בחר )MEMORY CARD UTILITY(PS/PS2 )כלי כרטיס זיכרון PS/PS2)  תחת GAME )משחק) בתפריט 

. X  הבית, ולאחר מכן לחץ על כפתור
2. בחר בכרטיס הזיכרון הפנימי שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על כפתור

עצות:
< בהתאם לתוכנה, החריצים עשויים להיות מוקצים מראש. לפרטים עיין בהוראות שצורפו לתוכנה.

< באפשרותך להקצות חריצים במהלך המשחק, לחץ על כפתור PS של הבקר האלחוטי ולאחר מכן בחר Assign Slots )הקצה חריצים) 
במסך שמופיע.

השימוש בנתונים שנשמרו על כרטיס הזיכרון )8MB) עבור )PS2TM) או על כרטיס זיכרון
כדי להשתמש בנתונים שנשמרו על גבי כרטיס זיכרון 8MB )עבור פלייסטיישן 2) או על גבי כרטיס זיכרון, עליך להעתיק את הנתונים 

לכרטיס זיכרון פנימי הקיים בדיסק הקשיח. עליך להשתמש במתאם כרטיס זיכרון )ניתן לרכישה בנפרד) לצורך העתקת הנתונים.

1. בחר )MEMORY CARD UTILITY(PS/PS2 )כלי כרטיס זיכרון PS/PS2)  תחת GAME )משחק) בתפריט 
. X  הבית, ולאחר מכן לחץ על כפתור

2. חבר את מתאם כרטיס הזיכרון למערכת והכנס את כרטיס הזיכרון.
3. בחר בנתונים השמורים שברצונך להעתיק ולאחר מכן לחץ על כפתור

.X  העתק) ולאחר מכן לחץ על כפתור( Copy 4. בחר
פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את הפעולה.

עצות:
< גם אם תעתיק נתונים שמורים מתוכנה בתבנית פלייסטיישן 

2 לדיסק הקשיח, לא תוכל להפעיל משחק בעזרת הנתונים 
השמורים הללו.

 (8MB( בהתאם לסוג, הנתונים השמורים על כרטיס הזיכרון >
)עבור פלייסטיישן 2) או על גבי כרטיס הזיכרון מועתקים 

לכרטיס הזיכרון הפנימי כמתואר להלן.
< אם כמות הנתונים שנשמרו ושאותה יש להעתיק היא גדולה, 

.(PS( המערכת תיצור אוטומטית מספר כרטיסי זיכרון פנימי
< ניתן להעתיק נתונים שנשמרו בדיסק הקשיח לכרטיס 
זיכרון )8MB) )למערכות פלייסטיישן 2), לכרטיס זיכרון 

או להתקן איחסון USB )כונן USB Flash וכו’). בחר את 
הנתונים השמורים ולאחר מכן בחר Copy )העתק) מתפריט 

האפשרויות )עמ’ 3).
< יתכן שעל נתונים שמורים מסויימים יחולו הגבלות שימנעו 
את העתקתם. במקרה כזה, בחר Move )העבר) בשלב 4. 

הנתונים יועברו לדיסק הקשיח ויימחקו מכרטיס הזיכרון.

נתונים שמורים מתוכנה 
בתבנית פלייסטיישן 2

נתונים שמורים מתוכנה בתבנית פלייסטיישן

(8MB( כרטיס זיכרון
)עבור פלייסטיישן 2)

כרטיס זיכרון
(PS2( פנימי

כרטיס זיכרוןכרטיס זיכרון
(PS( פנימי

כוונון הגדרות הרשת

השימוש בחיבור חוטי
.Ethernet ההוראות הבאות מסבירות כיצד להתחבר לאינטרנט באמצעות כבל

דוגמא להגדרת תצורה של רשת חוטית

הגדרת התצורה ושיטת החיבור 
עשויות להשתנות בכפוף לציוד שבו 

נעשה שימוש ולסביבת הרשת.

עצה:
< נתב הוא התקן המאפשר את חיבורם של 
מספר התקנים לקו אינטרנט יחיד. יש צורך 
בנתב אם בכוונתך לחבר מחשב אישי ואת 

מערכת הפלייסטיישן 3.

DSL התקן שער רשת, כגון מודם

נתב, אינו נחוץ אם מודם ה-DSL או 
מודם הכבלים או כל התקן רשת אחר 

כולל פונקציונליות ניתוב מובנית

לקו האינטרנט

הכנת הפריטים הנדרשים
יש צורך בפריטים הבאים כדי לאפשר חיבור חוטי לאינטרנט.

< חיבור אינטרנט בפס רחב
ADSL התקן שער רשת, כגון מודם >

< כבל Ethernrt )לרכישה בנפרד)

התקנת חיבור אינטרנט
בעת ההתקנה של חיבור חוטי לאינטרנט, בדרך כלל לא תצטרך לבצע כוונונים כלשהם בהגדרות ברירת המחדל. אם אין 

באפשרותך להשתמש בהגדרות ברירת המחדל לצורך התחברות, פעל לפי ההוראות הבאות כדי לכוונן את ההגדרות.
1. בחר NETWORK SETTING )הגדרות רשת) תחת SETTING )הגדרות) בתפריט הבית, ולאחר מכן לחץ על 

X  כפתור
X  הגדרות חיבור אינטרנט), ולאחר מכן לחץ על כפתור( INTERNET CONNECTION SETTING 2. בחר

. X  כאשר מופיעה הודעה המצהירה כי החיבור לאינטרנט ינותק, בחר באפשרות “כן” ולאחר מכן לחץ על כפתור
3. בחר WIRED CONNECTION )חיבור חוטי) ולאחר מכן לחץ על הכפתור “ימינה”.

Ethenet כבל
)לרכישה בנפרד)

נקודות גישה



ההתחלה   23>  22<  ההתחלה

4. בחר באפשרות EASY )קל) או CUSTOM )התאמה אישית) וכוונן את ההגדרות לפי הצורך.
פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לכוונן את ההגדרות הנדרשות.

ההגדרות הבסיסיות נקבעות אוטומטיתEASY )קל)

 CUSTOM
)התאמה 

אישית)

באפשרותך להזין באופן ידני מידע 
הגדרות מפורט. למידע אודות הגדרות, 

עיין בהוראות המסופקות על ידי ספק 
האינטרנט או בהוראות המסופקות עם 

התקן הרשת.

למידע מפורט אודות הגדרות הרשת, עיין במדריך 
המקוון למשתמש )עמ’ 26).

Easy
Custom

Easy
Custom

ההוראות הבאות מסבירות כיצד להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור אלחוטי.

השימוש בחיבור האלחוטי )דגמים המצוידים בתוכנת LAN אלחוטי בלבד)

ההוראות הבאות מסבירות כיצד להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור אלחוטי
הגדרת התצורה ושיטת החיבור עשויות 

להשתנות בכפוף לציוד שבו נעשה שימוש 
ולסביבת הרשת.

עצות:
< נקודת גישה היא התקן המאפשר לך 

התחברות אלחוטית לרשת.
< נתב אלחוטי הוא התקן שמוסיף 

פונקציונליות של נקודת גישה לנתב. יש 
צורך בנתב אם בכוונתך לחבר מחשב אישי 

ואת מערכת הפלייסטיישן 3 לאינטרנט בו 
זמנית באמצעות חיבור אינטרנט יחיד.

DSL התקן שער רשת, כגון מודם
נקודת גישה או נתב אלחוטי

לקו האינטרנט

נקודות גישהנקודות גישה

הכנת הפריטים הנדרשים

Scan
Enter Manually
Automatic

ההוראות הבאות מסבירות כיצד להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור אלחוטי:
< חיבור אינטרנט בפס רחב.

.ADSL התקן שער רשת, כגון מודם >
< נקודת גישה או נתב אלחוטי.

(WEP ׂמפתח ,WPA מפתח ,SSID( מידע הגדרות עבור נקודת הגישה >

עצות:
< SSID, מפתח WPA, מפתחׂ WEP הם סוגים של פרטי אבטחה הנדרשים לצורך חיבור לנקודת גישה.

< בעת התחברות אלחוטית לאינטרנט עלולה לחול הפרעה לאות בהתאם לתנאי השימוש בהתקני הרשת האלחוטית. אם מהירות העברת 
הנתונים באינטרנט יורדת או תפקוד הבקר האלחוטי נפגם, השתמש בכבל Ethernet כדי להתחבר לאינטרנט.

< בהתאם לנקודת הגישה שבה אתה משתמש, יתכן כי בעת החיבור לאינטרנט תזדקק לכתובת MAC של המערכת שלך. ניתן למצוא את 
הכתובת MAC של המערכת באמצעות מעבר ל:

)הגדרות) SYSTEM INFORMATION < SYSTEM SETTING < SETTING > הגדרות מערכת > מידע מערכת

התקנת חיבור האינטרנט
בעת ביצוע חיבור אלחוטי לאינטרנט, עליך לכוונן תחילה את הגדרות הרשת שלך.

הגדרות הרשת עשויות להשתנות בהתאם לסוג נקודת הגישה וסביבת הרשת. ההוראות שלהלן מסבירות את הגדרות התצורה 
הנפוצות ביותר של הרשת.

. X  הגדרות) בתפריט הבית, ולאחר מכן לחץ על כפתור( SETTING הגדרות רשת) תחת( NETWORK SETTING 1. בחר
. X  הגדרות חיבור אינטרנט), ולאחר מכן לחץ על כפתור( INTERNET CONNECTION SETTING 2. בחר

. X  כאשר מופיעה הודעה המצהירה כי החיבור לאינטרנט ינותק, בחר באפשרות “כן” ולאחר מכן לחץ על כפתור
3. בחר WIRELESS )אלחוטי) ולאחר מכן לחץ על כפתור ‘ימינה’.

4. בחר SCAN )סריקה) ולאחר מכן לחץ על הכפתור ‘ימינה’.
המערכת תחפש נקודות גישה שנמצאות בטווח הקליטה ותציג אותן ברשימה.

עצה:
< בעת השימוש בנקודת גישה התומכת בהתקנה 

אוטומטית, בחר Automatic ׁ)אוטומטי) ולאחר 
מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך. 

ההגדרות הנחוצות יושלמו באופן אוטומטי. למידע 
אודות נקודות גישה התומכות בהתקנה אוטומטית, 

פנה ליצרני נקודות הגישה.

Scan
Enter Manually
Automatic



. X  5. בחר בנקודת הגישה שבה אתה רוצה להשתמש, ולאחר מכן לחץ על כפתור
SSID הוא קוד או שם המוקצה לנקודת גישה. אם לא ידוע לך באיזה מפתח SSID להשתמש, או אם מפתח ה-SSID אינו מוצג, פנה לאדם 

שהתקין את נקודת הגישה או שמתחזק אותה.

6. אשר את מפתח ה-SSID עבור נקודת הגישה ולאחר מכן לחץ על הכפתור ‘ימינה’.
7. בחר בהגדרות האבטחה לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על הכפתור ‘ימינה’.

הגדרות האבטחה משתנות בהתאם לנקודת הגישה שנמצאת בשימוש. כדי לקבוע באילו הגדרות להשתמש, פנה לאדם שהתקין את נקודת 
הגישה או שמתחזק אותה.

8. הזן את מפתח ההצפנה ולאחר מכן לחץ על הכפתור ‘ימינה’.
בשדה מפתח ההצפנה תוצג כוכבית )*) עבור כל תו שתזין. אם המפתח אינו ידוע לך, פנה לאדם שהתקין את נקודת הגישה או מתחזק אותה.

ההתחלה   25>  24<  ההתחלה

9. בחר באפשרות EASY )קל) או CUSTOM )התאמה אישית) וכוונן את ההגדרות לפי הצורך.
פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לכוונן את ההגדרות הנדרשות.

ההגדרות הבסיסיות נקבעות אוטומטיתEASY )קל)

 CUSTOM
)התאמה 

אישית)

באפשרותך להזין באופן ידני מידע 
הגדרות מפורט. למידע אודות הגדרות, 

עיין בהוראות המסופקות על ידי ספק 
האינטרנט או בהוראות המסופקות עם 

התקן הרשת.

Easy
Custom

Easy
Custom

למידע מפורט אודות הגדרות הרשת, עיין במדריך 
המקוון למשתמש )עמ’ 26).



1. בחר INTERNET BROWSER )דפדפן אינטרנט) 
תחת NETWORK )רשת) בתפריט הבית.

לאחר מכן לחץ על הכפתור  X , דפדפן האינטרנט נפתח, סמל 
תפוס מוצג בעת שהדף נטען.

  >26  <27   

השימוש בדפדפן האינטרנט

חיבור לאינטרנט
אם הגדרות הרשת הושלמו, מערכת הפלייסטיישן 3 תתחבר אוטומטית לאינטרנט עם הפעלת המערכת. 

החיבור יישאר פעיל כל עוד המערכת פועלת.

סמל תפוס

כפתור

הנע את המצביע אל הקישורכפתורי כיוון
מוט ימין

L1 כפתור
START כפתור

גלול בכיוון הרצוי
חזור לדף הקודם

הזן כתובת
עבור בין תצוגה לבין הסתרה של התפריט

פעולות בסיסיות של דפדפן האינטרנט:

הצגת המדריך למשתמש
:PLAYSTATION3 ניתן להשתמש בדפדפן האינטרנט לצורך הצגת המדריך המרוון למשתמש של מערכת הפלייסטיישן 3. המדריך למשתמש המערכת

>http://manual.playstation.net<
המדריך למשתמש כולל הוראות שימוש מפורטות בתוכנה של מערכת הפלייסטיישן 3. באפשרותך להציג את המדריך גם באמצעות דפדפן האינטרנט של המחשב שלך.

PLAYSTATION Network יצירת חשבון

Sign Up for PLAYSTATION Network

Sign Up for PLAYSTATION Network

על ידי יצירת חשבון PLAYSTATION Network תוכל להינות מצ’אט תחת FRIENDS או להוריד משחקים או קטעי 
 Sign Up for PLAYSTATION Network חברים), בחר( FRIENDS עבור אל .PLAYSTATION Store וידאו דרך

)הצטרפות) ולחץ על כפתור  X . המסך ליצירת חשבון יוצג.

עצה:
< לצורך יצירת חשבון נדרש חיבור לאינטרנט.

 PLAYSTATION Network שירות >
עשוי להשתנות בכפוף לאזור.

PS3TM-עדכוני מערכת ה

באמצעות עדכון תוכנת מערכת הפלייסטיישן 3, באפשרותך להוסיף תכונות ו/או תיקוני אבטחה. עדכן את 
המערכת שלך לעיתים מזומנות, כדי שתוכל להשתמש בגרסה העדכנית ביותר של תוכנת המערכת.

למידע האחרון בנוגע לעדכונים, בקר בכתובת:
>http://eu..playstation.com/ps3<

השתמש בנתוני העדכון כדי תוכנת המערכת מעודכנת
למחוק את תוכנת המערכת

שים לב!
< במהלך העדכון, אל תכבה את המערכת ואל תסיר את המדיה. ביטול העדכון לפני השלמתו עלול לגרום נזק לתוכנת המערכת ויתכן 

שיהיה צורך להעביר את המערכת לתיקון או החלפה.
< במהלך העדכון, כפתור ההפעלה שבחזית המכשיר והכפתור PS שבבקר אינם פעילים.

< בהתאם לתוכן, יתכן כי לא תצליח להפעיל מבלי לעדכן תחילה את תוכנת המערכת.
< לאחר שעדכנת את תוכנת המערכת, אין אפשרות לחזור לגרסה קודמת.

בדיקת הגירסה של תוכנת המערכת
באפשרותך לבדוק את נתוני גירסת המערכת באמצעות בחירה ב:

SYSTEM INFORMATION )מידע מערכת) < SYSTEM SETTINGS )הגדרות המערכת) 
< SETTINGS )הגדרות), הגירסה הנוכחית מוצגת בשדה תוכנת המערכת.

ניתן לבצע את העדכון בכל אחת מן הדרכים המתוארות להלן.שיטות עדכון

עדכון רשת
באפשרותך לעדכן על ידי הורדת נתוני העדכון מן האינטרנט. עדכון התוכנה האחרון יורד באופן אוטומטי.

בחר UPDATE VIA INTERNET )עדכון דרך מדיית אחסון) < SYSTEM UPDATE )עדכון המערכת) < 
SETTING )הגדרות)

עדכון באמצעות מדיית אחסון
באפשרותך לעדכן על ידי הורדת נתוני העדכון מן האינטרנט. עדכון התוכנה האחרון יורד באופן אוטומטי.
בחר UPDATE VIA STORAGE MEDIA )עדכון דרך מדיית אחסון) < SYSTEM UPDATE )עדכון 

המערכת) < SETTING )הגדרות)
עדכון באמצעות דיסק

 Blu-ray Disc נתוני העדכון יכולים להשמר גם בדיסקים של משחקים, בדיסקים מסחריים של תוכנת הוידאו
ובדיסקים מסוגים נוספים. כאשר אתה מפעיל דיסק המכיל נתוני עדכון, הנתונים יוצגו כדי להנחות אותך 

בתהליך העדכון.
פעל לפי ההוראות שעל המסך כדי לבצע את העדכון.



הגדרת רמת פיקוח ההורים   29>  28<  

שינוי הגדרות האבטחה

מערכת פלייסטיישן 3 כוללת תוכנה של פיקוח הורים. ניתן להשתמש בתוכנה זו כדי להגדיר סיסמה ולהגביל הפעלת 
תכנים המוגבלים על ידי רמת פיקוח הורים )משחקים, סרטי וידאו ותכנים נוספים). באמצעות הגדרת רמת פיקוח 

ההורים במערכת, ניתן להגביל את הפעלת התכנים המוגבלים על ידי הילדים.

  SETTING ותכנים אחרים תחת Blu-ray באפשרותך לקבוע רמה של פיקוח הורים עבור משחקים, תקליטורי
)הגדרות) < SECURITY SETTINGS )הגדרות אבטחה).

 SECURITY SETTINGS < כדי לשנות הגדרות של פיקוח הורים יש צורך בסיסמה. ניתן להגדיר סיסמה תחת
CHANGE PASSWORD )הגדרות אבטחה < שינוי סיסמה). הגדרת ברירת המחדל של הסיסמה היא 0000.

רמות של פיקוח הורים עבור משחקים
באפשרותך להגדיר את הרמה של פיקוח הורים עבור משחקים תחת SECURITY SETTINGS )הגדרות אבטחה) < 

PARENTAL CONTROL )פיקוח הורים) בחר Off )ללא) או בחר רמה אחת מתוך 11 רמות.

הפעל כל תוכן שהוא, ללא קשר לרמה של פיקוח הורים.Off )ללא)
הגדר את הרמה של פיקוח הורים לפי המספר. שים לב: ככל 1-11

שהמספר נמוך יותר, כך המגבלה חמורה יותר.

שילוב הרמות של פיקוח הורים במערכת הפלייסטיישן 3 עם אלו של התוכן הוא שיקבע אם ניתן יהיה להפעיל תוכן זה. לדוגמא: אם רמת 
פיקוח הורים של המערכת הוגדרה ל-’7’, ניתן יהיה להפעיל במערכת תוכן עם רמת פיקוח הנעה בין ‘1’ ל-7’.

לקבלת מידע נוסף על הרמות של פיקוח הורים וקבוצות גיל מתאימות, בקר בכתובת eu.playstation.com או עיין במדריך התוכנה.

הגדרות אבטחה אחרות
באפשרותך להגדיר הגבלות של פיקוח הורים לגבי תכנים שאינם משחקים, תחת SECURITY SETTINGS )הגדרות 

אבטחה) כמתואר להלן.

BD עם הגדרות של פיקוח הורים, ההפעלה מוגבלת בהתאם לגיל שהוגדר ככל שההגדרה נמוכה יותר, כך כאשר מפעילים
המגבלה חמורה יותר.

עם הגדרות של פיקוח הורים, ההפעלה מוגבלת בהתאם לרמה שהוגדרה. בחר Off )ללא) או בחר 
רמה אחת מתוך 8 רמות. ככל שהמספר נמוך יותר, כל המגבלה חמורה יותר.

הגבל את היכולת להפעיל Internet Browser ׁ)דפדפן אינטרנט) באמצעות סיסמה.

DVD כאשר מפעילים

 Start Control Internet
Browser )בקרת ההפעלה 

של דפדפן האינטרנט

עצה:
< אפשרויות התפריט של הגדרות האבטחה עשויות להשתנות בהתאם לגרסה של תוכנת המערכת הנמצאת בשימוש. למידע טכני העדכני 

ביותר ראה מדריך המקוון למשתמש )עמ’ 26).

השימוש במקלדת שמופיעה על המסך להצגת אפשרויות חזויות

סמןשדה הזנת טקסט

תצוגת מצב 
קלט

להצגה כאשר מצב 
החיזוי פעיל

מקשי הפעלה

Backspace space

Enter

User Name

Input Mode

הסברמקשים
הכנסת מעבר שורה

הזזת הסמן
מחיקת התווים שמשמאל לסמן

הכנסת רווח
מעבר בין מצבי קלט

אישור תווים שהוקלדו ויציאה מהמקלדת
mini-size מעבר למקלדת

הכנסת סמל
החלפת סוג התווים שיוקלדו

Line Break

Back Space

Space

Input Mode

Enter

/

רשימת מקשים: המקשים המופיעים בתצוגה עשויים 
להשתנות בהתאם למצב הקלט ולתנאים נוספים.

הזנת תווים
מצב החיזוי מאפשר לך להזין את האותיות הראשונות של המילה, אשר יגרמו להצגת רשימה של מילים נפוצות 

שמתחילות באותיות אלו. לאחר מכן באפשרותך להשתמש בכפתורי הכיוון כדי לבחור במילה הרצויה. בסיום הזנת 
הטקסט, בחר במקש Enter כדי לצאת מן המקלדת.

עצה:
< השפות שבהן ניתן להשתמש לצורך הזנת טקסט הן שפות המערכת הנתמכות. באפשרותך להגדיר את שפת המערכת באמצעות כניסה 

ל-SETTING )הגדרות) < SYSTEM SETTING )הגדרות המערכת) < SYSTEM LANGUAGE )שפת המערכת).

USB השימוש במקלדת
באפשרותך להזין תווים באמצעות מקלדת USB )לרכישה בנפרד).

אם מוצג אחד מהמקשים של מקלדת ה-USB המחוברת כאשר מסך הזנת הטקסט מוצג אף הוא, יאפשר לך מסך 
.USB-הזנת הטקסט להשתמש במקלדת ה

עצה:
< בעת השימוש במקלדת USB, לא ניתן להשתמש במצב חיזוי.



  >30  <31   

גלי רדיו

DNAS אודות

תוכנת מערכת

התקפים הנובעים מרגישות לאור )אפילפסיה פוטוסנסיטיבית) בטיחות ותמיכה / לפני השימוש המוצר זה, קרא בעיון את תיעוד המוצר ושמור אותו לשימוש עתידי

אזהרות



שימוש וטיפול   33>  32<   PS3TM אודות תיעוד מערכת

בטיחות

אמצעי זהירות
לפני השימוש



  >34  <35   

אין לפרק או לשנות את המערכת או את האביזרים

AC שימוש בחוט חשמל שימוש וטיפול / המשך

פתחי אוורור



  >36  <37   

גיבוי נתונים

ניקוי רשת

תכונת חיבור הרשת האלחוטי

התעבות לחות



  >38  <39   

חשמל

תמונה

פתרון בעיות / לפני פניה לקבלת שירות גיבוי / המשך

תקליטורים

יעד גיבויסוג קובץ



  >40  <41   

וידאו

רשת

שמע תמונה / המשך



בקר אלחוטי   43>  42<   USB תקליטורים והתקני



אחריות   45>  44<   נושאים אחרי

< חשוב!
.1

.2

.3



אחריות / המשך   47>  46<   אחריות / המשך
.4
.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

מידע נוסף

הסרת / החלפת הדיסק הקשיח

.13

.14

.15



  >48  <49   

החלפת הדיסק הקשיח

הסרת הדיסק הקשיח / הערות הסרת הדיסק הקשיח



סוללת הבקר האלחוטי   51>  50<   החלפת הדיסק הקשיח / המשך

רמז

PS3TM אזהרה לגבי השלכת מערכת



מפרטים / המשך   53>  52<   מפרטים



תקליטורים הניתנים לנגינה / המשך   55>  54<   תקליטורים הניתנים לנגינה



זכויות יוצרים וסימנים מסחריים / המשך   57>  56<   תקליטורים הניתנים לנגינה / המשך

זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

קוד אזוריתקליטור



זכויות יוצרים וסימנים מסחריים / המשך   59>  58<   זכויות יוצרים וסימנים מסחריים / המשך



לפרטים ותקלות צור קשר   61>  60<   זכויות יוצרים וסימנים מסחריים / המשך

במקרים רבים רב התקלות במכשירים הם בעקבות שימוש בדיסקים לא תקינים או בחוסר ידע בתפעול המכשיר.
על מנת למנוע טרחה מיותרת מצד הלקוח, אנו ממליצים ליצור איתנו קשר לפני הגעה.

ניתן לפנות ליבואן המכשיר: קאיה ישראל בע”מ          

טלפון שירות: 077-4145020

כתובת: קויפמן 2 קומה 12 | בנין בית-הטקסטיל | תל-אביב 68012

לקוח יקר, חברת קאיה ישראל בע”מ משקיעה זמן רב, אנרגיה, כח אדם 
ונכונות מצידה לתת לכם את השירות הטוב והמהיר ביותר.

בשום מקרה אין לפתוח את המכשיר, פעולה זו תגרום לביטול האחריות באופן מיידי.

מכשירים באחריות יטופלו ללא חיוב בהתאם לתעודת אחריות מצורפת 
לחשבונית הקניה ובהתאם למדיניות החברה.

לקוחות יקרים, על מנת למנוע עוגמת נפש והוצאות מיותרות, 
אנא הקפידו לשמור את תעודת האחריות בצירוף לחשבונית הקניה.



ENJOY!


