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Kompatibilní hardware

Systém PlayStation®3 (řada CECH-400x)

Bezpečnostní opatření
Abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu, pečlivě si před jeho použitím přečtěte tuto 
uživatelskou příručku a uživatelskou příručku systému PlayStation®3 a uložte příručky pro 
budoucí potřeby. Malým dětem by měli příručky přečíst jejich rodiče či opatrovníci, aby bylo 
zajištěno jejich bezpečné používání produktu.

Bezpečnost
 ˎ Produkt nevystavujte vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo přímému sluněčnímu záření.
 ˎ Produkt je zakázáno rozebírat nebo modifikovat.
 ˎ Nevystavujte produkt prachu, kouři nebo páře.
 ˎ Udržujte produkt mimo dosah malých dětí. Děti by mohly spolknout malé části a zranit se.

Používání a manipulace
 ˎ Z bezpečnostních důvodů je nutné před zahájením instalace nebo výměny pevného disku 
(HDD) vypnout systém PS3™ a odpojit jej z elektrické zásuvky.

 ˎ Po používání je vnitřek systému PS3™ horký. Než začnete s instalací nebo výměnou pevného 
disku (HDD), nechte systém chvíli vychladnout.

 ˎ Buďte opatrní, aby se vám prsty nezasekly mezi díly, a nezraňte své ruce a prsty o ostré hrany 
a rohy dílů.

 ˎ Než systém PS3™ znovu zapnete, je třeba nasadit zpět kryt prostoru pro pevný disk (HDD). 
Pokud není kryt nasazen, může v systému docházet k nárůstu teploty.

 ˎ K zašroubování a vyšroubování šroubků použijte vhodný křížový šroubovák. Pokud použijete 
nevhodnou velikost, mohou se poškodit drážky na hlavičce šroubku.

 ˎ Pokud je to možné, měli byste provádět pravidelné zálohování dat uložených na pevném disku 
(HDD) jako preventivní opatření proti ztrátě nebo poškození dat. Pokud z jakéhokoli důvodu 
dojde ke ztrátě nebo poškození softwaru či dat nebo je během autorizovaného servisu třeba 
pevný disk (HDD) zformátovat, nemusí být možné software nebo data obnovit nebo opravit. 
Upozorňujeme, že společnost Sony Computer Entertainment Inc. a její pobočky 
a spolupracující společnosti nenesou žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození dat, souborů 
nebo softwaru.

 ˎ Ďalšie informácie o bezpečnosti, použití a manipulácii nájdete v návode k pevnému disku.



Připojení montážního držáku k pevnému disku (HDD)

Se systémem PS3™ jsou kompatibilní tyto typy pevných disků (HDD).

Rozměr 2,5 palce/63,5 mm (interní) *1

Formát rozhraní Serial ATA *2

*1 Správná funkčnost není pro všechny modely garantována.
*2 Rozhraní Parallel ATA není podporováno.

1  Vložte pevný disk (HDD) do montážního držáku.
Pevný disk (HDD) musí být otočený tak, aby byly jeho konektory směřovaly ven 
z montážního držáku.

Konektory

2  Zlehka zvedněte pevný disk (HDD) a společně s montážním držákem jej 
otočte vzhůru nohama.
Položte jej na měkký suchý hadřík. Netlačte na pevný disk (HDD) silou.

Pevného disku (HDD)

Montážní držák



3 Pomocí stříbrných šroubků připojte pevný disk (HDD) k montážnímu držáku.
Při zašroubovávání šroubků do montážního držáku udržujte gumové podložky 
na otvorech pro šroubky montážního držáku.

Instalace pevného disku (HDD) do systému PS3™

1 Stisknutím tlačítka napájení vypněte systém PS3™.
Kontrolka napájení začne svítit červeně a systém přejde do pohotovostního 
režimu.

2 Odpojte síťový kabel AC a poté ze systému odpojte další kabely.
Vyjměte z bezpečnostních důvodů zástrčku síťového kabelu z elektrické zásuvky, 
a teprve poté odpojte další kabely.

3 Sejměte kryt prostoru pro pevný disk (HDD) jeho vysunutím ve směru šipky.

Kryt prostoru pro pevný disk (HDD)

4 Vložte do systému PS3™ pevný disk (HDD).
Ověřte, zda je pevný disk (HDD) řádně zapojen do systému PS3™.



5 Zajistěte pevný disk (HDD) v systému PS3™ zašroubováním modrého 
šroubku.

6  Nasaďte kryt prostoru pro pevný disk (HDD).

Chcete-li demontovat pevný disk (HDD) ze systému PS3™

1 Sejměte kryt prostoru pro pevný disk (HDD).
Proveďte kroky 1 až 3 v části „Instalace pevného disku (HDD) do systému  
PS3™“ výše.

2 Vyjměte pevný disk (HDD) ze systému PS3™.
 Odšroubujte modrý šroubek.
  Zatáhněte za pravou stranu držáku směrem k vám a vyjměte pevný disk (HDD).

Kopírování dat na pevný disk (HDD)

Zapněte systém PS3™ a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.
Data uložená v systému PS3™ před instalací pevného disku (HDD) budou 
zkopírována na nainstalovaný pevný disk (HDD).

Poznámka
Veškerá data dříve uložená na instalovaný pevný disk (HDD) budou smazána.



Tipy
Před instalací pevného disku (HDD) musíte zálohovat data systému PS3™, pokud:

 ˎ Později nahradíte pevný disk (HDD) připojením jiného pevného disku (HDD) do 
montážního držáku.

 ˎ Právě instalujete pevný disk (HDD) a montážní držák do modelu řady 
CECH-400xC.

Po instalaci mohou být data na pevném disku (HDD) obnovena. Podrobnosti 
naleznete v uživatelské příručce (manuals.playstation.net/document/).

Specifikace

Vnější rozměry
(šířka × výška × hloubka)

Přibližně 75 × 27 × 103 mm

Hmotnost Přibližně 49 g 

Provozní teplota 5–35 °C 

Konstrukce a specifikace mohou být změněny bez upozornění.

ZÁRUKA
Na tento produkt se po 12 měsíců od data koupě vztahuje záruka výrobce stanovená v příručce 
k systému PS3™. Plné informace najdete v příručce k systému PS3™.

Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, 
Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro záležitosti týkající se bezpečnosti produktu v Evropě je 
společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
Distribuci v Evropě zajišťuje společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Spojené království.

Vyrobeno v Číně
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