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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 Pevný disk (HDD) představuje citlivou součást zařízení. Je třeba s ním za všech okolností 
nakládat opatrně. Chcete-li předejít ztrátě nebo porušení softwaru nebo dat nebo poškození 
pevného disku (HDD), pečlivě se řiďte níže uvedenými bezpečnostními opatřeními:

 ˋ Systém nebo pevný disk (HDD) byste neměli házet ani upustit nebo zařízení jakýmkoli 
jiným způsobem vystavovat výrazným vibracím nebo významným fyzickým nárazům.

 ˋ Do systému ani pevného disku (HDD) by se neměly dostat kapaliny nebo drobné částečky.
 ˋ Nedotýkejte se konektorů ani do nich nedávejte cizorodé předměty.
 ˋ Systém nebo pevný disk (HDD) nedávejte do blízkosti magnetických polí, která jsou 

například vytvářena magnety nebo reproduktory. Stejně tak blízko pevného disku (HDD) 
nedávejte zařízení, která by mohla být citlivá na magnetické síly (například hodinky nebo 
kreditní kartu).

 ˋ Nepokládejte na pevný disk (HDD) těžké předměty.
 ˋ Pevný disk (HDD) uložte na chladné a suché místo.

 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.

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 tento produkt jiným pevným diskem (HDD).
 ˎ Instalujete tento produkt do řady modelů 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 136 g

Kapacita 250 GB*1

Provozní teplota 5–35 °C 

*1  Kapacita pevného disku (HDD) vypočtena v desítkové soustavě (1 GB = 1 000 000 000 bajtů). 
V system software (systémovém softwaru) na systému PS3™ se kapacita počítá v binární 
soustavě (1 GB = 1 073 741 824 bajtů), což má za následek, že se zobrazí menší kapacita 
a volné místo. Rozdíl v zobrazených hodnotách neznamená, že existuje rozdíl v opravdovém 
počtu bajtů. Část kapacity pevného disku (HDD) je rezervována pro správu systému, údržbu 
a další možnosti. Toto se může přihodit během instalace system software (systémového 
softwaru) nebo jiných softwarů. Kapacita pevného disku (HDD) může lišit v závislosti na 
systému, verze system software (systémového softwaru) nebo dostupných možnostech, 
a proto není k dispozici pro vaše využití.

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 výrobku je společnost Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, 
Minatoku, Tokyo 108-0075 Japonsko. 
Autorizovaným zástupcem pro záležitosti týkající se elektromagnetické kompatibility 
a bezpečnosti produktu 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 Thajsku.

Pokud je na kterémkoli z našich elektrických produktů či balení uveden tento symbol, znamená to, že 
odpovídající elektrický produkt by v evropských státech neměl být likvidován spolu s běžným domácím 
odpadem. Za účelem správné likvidace tohoto produktu postupujte podle místních předpisů pro likvidaci 
elektrických materiálů. Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a vylepšit standardy ochrany prostředí pomocí 
správného zpracování a likvidace elektrického odpadu.
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