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  Amire szükséged van

• PS3, melyen 3.41 Firmware van telepítve

• Egy FAT32-es fájlrendszerre formázott külső USB-s adathordozó, amire rámásolod a Backup 
Manager programot (manager.pkg) (egyszerűen csak az adathordozó gyökérkönyvtárába másolva)

• PS3jailbreak USB-s kulcs

  Hogyan használd a PS3jailbreak USB-s kulcsot?

Első lépés: Távolíts el minden USB-s eszközt a PS3-ról, ha van lemez a BluRay olvasóban, akkor azt 
vedd ki. Kapcsold ki a konzolt és áramtalanítsd is a konzolod, csatlakoztasd a PS3jailbreak USB-s kulcsot a 
PS3 egyik USB aljzatára. Csatlakoztasd a PS3-at az elektromos hálózatra.
SLIM modell esetén: El kell távolítanod az elektromos hálózati kábelt az USB-s kulcs csatlakoztatása előtt.
FAT modell esetén: A hálózati kapcsolóval le kell választanod a PS3-at az elektromos hálózatról.

Második lépés: Nyomd meg a bekapcsoló (Power) gombot a konzolon és utána nyomd meg a lemezkiadó 
(Eject) gombot (tartsd lenyomva 2-3 másodpercig). Hallanod kell egy csippanó hangot a konzolodból.

Harmadik lépés: Amikor a PS3 jailbreak USB-s kulcs betöltődött, akkor csatlakoztass egy külső USB-s 
adathordozót (rajta a Backup Manager-rel) a PS3-hoz.

Negyedik lépés: Az XMB-ben (XrossMediaBar) menj a Game Menu-re és válaszd ki az Instal Package 
Files opciót. Válaszd ki a „manager.pkg”-t, ezzel egyszerűen telepítheted a Backup Manager-t magadnak. 

Ötödik lépés: Lépj vissza a Game Menu-be és futtasd a Backup Manager programot.

Hatodik lépés: Válaszd a „YES”-t a felhasználási feltételek elfogadásához.

Hetedik lépés: Várj pár másodpercet, amíg a Backup Manager elindul és helyezz be egy eredeti PS3-as 
lemezt a BluRay olvasóba és nyomd meg a „O”-t a játék felmásolásához.
Ekkor lehetőséged lesz kiválasztani, hogy belső HDD-re vagy egy külső USB-s adathordozóra szeretnéd-e 
telepíteni a játékot.
Válaszd a “yes”-t, ha a BD játékot a külső USB-s adathordozóra szeretnéd felmásolni
Válaszd a ”yes”-t, ha a BD játékot a PS3 első merevlemezére szeretnéd felmásolni

Nyolcadik lépés: A másolás folyamatban van. Légy türelemmel!

Kilencedik lépés: Miután a másolás befejeződött térj vissza a Game Menu-be és indítsd el újra a Backup 
Manager programot.

Tizedik lépés: Hogy betölthess egy előzőleg elkészített másolatot, tegyél egy eredeti BD játékot a BluRay 
olvasóba, állj rá a betölteni kívánt játékra és nyomj rajta egy „X” gombot (Ha nincs eredeti BD játék az 
olvasóban, akkor az X megnyomása után erre fel fogja hívni a program a figyelmed. Enélkül a másolat nem 
indítható). A „/\” (háromszög) gomb megnyomásával törölheted a már telepített játékot.

Tizenegyedik lépés: A másolat betöltését követően automatikusan kilép a program az XMB-be és a 
behelyezett eredeti játék helyett a másolat lesz indítható.

NE távolítsd el a PS3jailbreak USB-s kulcsot, miközben egy másolatot futtatsz. 
Az eszköznek minden alkalommal csatlakoztatva kell, hogy legyen, ha másolatot szeretnél futtatni.

Utoljára frissítve: 2010.09.16 www.konzoluzlet.hu

http://www.konzoluzlet.hu/ps3jailbreak-p-59.html

