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Bezdrátová klávesnice 

Návod k použití



Bezpečnostní opatření

Než začnete výrobek používat, nejprve si pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte jej pro 
budoucí užití. Rovněž si přečtěte pokyny týkající se systému PlayStation®3.

Použití baterií
 ˎ Nepoužívejte poškozené nebo vytékající baterie.
 ˎ Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
 ˎ Přijdete-li do styku s materiálem vytékajícím z baterie, postupujte následujícím způsobem:

 ˋ Pokud se vám látka dostane do očí, nemněte si je. Okamžitě oči vypláchněte čistou 
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

 ˋ Pokud se látka dostane do styku s kůží nebo oděvem, okamžitě omyjte postiženou oblast 
čistou vodou. V případě zánětu nebo bolestivých projevů vyhledejte lékaře.

 ˎ Chraňte výrobek před malými dětmi. Malé děti mohou spolknout baterie či malé části, 
což by mohlo vést ke zranění nebo k nehodě.

 ˎ Používejte pouze uvedený druh baterií; baterie vyměňte vždy za stejný druh. Staré baterie 
nekombinujte s novými.

 ˎ Baterie vložte ve správném směru s označením konců plus a minus.
 ˎ Jakmile se baterie ocitnou na konci životnosti nebo pokud nebudete výrobek po delší dobu 
používat, baterie vyjměte.

Používání a manipulace
 ˎ Chraňte výrobek před prachem, kouřem a párou. Také systém nepoužívejte v oblastech 
vystavených nadměrnému usazování prachu nebo působení cigaretového kouře.

 ˎ Nevystavujte výrobek vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu světlu.
 ˎ Dbejte na to, aby se do výrobku nedostala žádná kapalina nebo malé předměty.
 ˎ Na výrobek nepokládejte těžké předměty.
 ˎ Výrobek nikdy nerozebírejte ani neupravujte.
 ˎ S výrobkem neházejte, dávejte pozor, aby vám neupadl na zem, a chraňte jej před 
silnými otřesy.

 ˎ Na vnější část přístroje neodkládejte na delší dobu žádné gumové nebo vinylové předměty.
 ˎ Na čištění výrobku používejte měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla nebo 
jiné chemikálie.

 ˎ Nepoužívejte bezdrátovou klávesnici v místech, kde je zakázáno použití bezdrátových 
komunikačních zařízení, například v letadle nebo nemocnici, ani v prostorách s velkým 
počtem osob. Elektromagnetické vlnění vydávané bezdrátovou klávesnicí může ovlivňovat 
elektronická zařízení a způsobit jejich špatnou funkci, což může vést k nehodám.

 ˎ Společnost Sony Computer Entertainment Inc. a její přidružené společnosti se zříkají 
veškeré odpovědnosti za jakékoli náhodné rozšíření dat, ke kterému může dojít při 
přenosu dat prostřednictvím technologie Bluetooth®.

Než začnete výrobek používat

Vložení baterií
Sejměte kryt baterií na zadní straně klávesnice a vložte dodané baterie. Zkontrolujte, 
zda jsou baterie vloženy se správnou orientací.



Aktualizace systému PS3™
Bezdrátovou klávesnici lze používat pouze v systému PS3™ se softwarem verze 3.60 nebo 
vyšší. Verzi softwaru systému lze zkontrolovat výběrem položek  (Settings) (Nastavení) 

  (System Settings) (Nastavení systému)  [System Information] (Informace o 
systému) v nabídce XMB™ (XrossMediaBar) systému PS3™.

Registrace (párování) bezdrátové klávesnice v systému PS3™

Bezdrátovou klávesnici lze používat až poté, co ji spárujete se systémem PS3™. Tuto operaci 
je třeba provést pouze jednou, a to při prvním použití klávesnice.

1 V nabídce XMB™ systému PS3™ vyberte položky  (Settings) (Nastavení)      
(Accessory Settings) (Nastavení příslušenství)  [Manage Bluetooth® Devices] 
(Spravovat zařízení Bluetooth®).

2 Vyberte položku [Register New Device] (Zaregistrovat nové zařízení).
Zobrazí-li se zpráva [There are no Bluetooth® devices registered. Do you want to register 
a device?] (Nejsou zaregistrována žádná zařízení Bluetooth®. Chcete zaregistrovat nové 
zařízení?), vyberte možnost [Yes] (Ano).

3 Vyberte možnost [Start Scanning] (Zahájit hledání).

4 Stiskněte a podržte klávesu Fn a současně stiskněte klávesu Insert/PAIRING.
Začne blikat kontrolka stavu a klávesnice vstoupí do režimu párování. Na obrazovce 
systému PS3™ vyberte možnost [Wireless Keyboard] (Bezdrátová klávesnice).

Klávesa Fn

Klávesa Insert/PAIRING

Klávesa Enter

Kontrolka stavu

5 Podle pokynů na obrazovce zadejte přístupový kód a stiskněte klávesu Enter.

6 Vyberte položky  (Settings) (Nastavení)   (Accessory Settings) (Nastavení 
příslušenství)  [Keyboard Type] (Typ klávesnice) a vyberte jazyk.



Tip
Při spárování bezdrátové klávesnice s jiným systémem PS3™ dojde ke zrušení registrace 
v původním systému PS3™. Chcete-li pak bezdrátovou klávesnici používat s původním 
systémem PS3™, bude třeba znovu provést párování zařízení.

Zapnutí a vypnutí bezdrátové klávesnice

Po spárování se systémem PS3™ lze tento výrobek zapínat a vypínat stejným způsobem jako 
pomocí bezdrátového ovladače DUALSHOCK® (prodává se samostatně).

Kontrolka stavuKlávesa Fn

Tlačítko PS

Klávesa Enter

Šipky

Zapnutí bezdrátové klávesnice

1 Stiskněte tlačítko PS.
Rozsvítí se kontrolka stavu.

Vypnutí bezdrátové klávesnice

1 Stiskněte tlačítko PS, podržte je nejméně po dobu 1 sekundy a pak je uvolněte.

2 Stiskněte klávesu Fn, podržte ji a pomocí kláves se šipkami vyberte možnost 
[Turn Off the Controller] (Vypnout ovladač). Pak stále ještě se stisknutou klávesou 
Fn stiskněte klávesu Enter.

Tipy
 ˎ Některé hry nepodporují během hraní používání bezdrátové klávesnice.
 ˎ Pokud výrobek přibližně po dobu 30 minut nepoužíváte, automaticky se vypne. Chcete-li 
jej znovu zapnout, stiskněte tlačítko PS.

 ˎ Když jsou baterie téměř vybité, kontrolka stavu opakovaně dvakrát zabliká. Pokud k tomu 
dojde, vyměňte baterie za nové.



Použití bezdrátové klávesnice jako bezdrátového ovladače

Klávesa/tlačítko Funkce

Klávesa Fn + klávesy F1–F12  , L1, L2, L3, R1, R2, R3, 
SELECT, START

Klávesa Fn + ukazovací páčka Levá páčka

Klávesa Fn + klávesy se šipkami Směrová tlačítka

Tip
V některých hrách či aplikacích nemusí být možné používat tento výrobek jako ovladač.

Použití bezdrátové klávesnice s jinými výrobky

Tento výrobek lze spárovat a používat s jinými výrobky podporujícími technologii 
Bluetooth®. Podrobné informace o párování s jinými výrobky naleznete v pokynech 
dodávaných k danému výrobku. Chcete-li bezdrátovou klávesnici přepnout do režimu 
párování, podržte klávesu Fn a stiskněte klávesu Insert/PAIRING. Je-li bezdrátová 
klávesnice v režimu párování, bliká kontrolka stavu. Je-li třeba zadat přístupový kód, zadejte 
čísla určená výrobkem kompatibilním s technologií Bluetooth®. Není-li u daného výrobku 
uveden přístupový kód, zadejte libovolná čísla (4 nebo více číslic).

Tipy
 ˎ Nezaručujeme, že bude bezdrátová klávesnice fungovat se všemi výrobky podporujícími 
technologii Bluetooth®. Připojení lze navázat pouze v případě, že zařízení Bluetooth®, 
ke kterému se má tento výrobek připojit, podporuje stejný profil Bluetooth® jako 
tento výrobek.

 ˎ Při spárování bezdrátové klávesnice s jiným výrobkem dojde ke zrušení párování 
s původním výrobkem. Chcete-li pak bezdrátovou klávesnici používat s původním 
výrobkem, bude třeba znovu provést párování zařízení.



Technické údaje

Zdroj napájení baterie typu AA (2)

Vnější rozměry (š × v × h) cca 290,0 × 25,0 × 120,4 mm

Provozní teplota 5 °C – 35 °C

Hmotnost cca 470 g

Komunikační systém specifikace Bluetooth® verze 2.1 + EDR  
(Enhanced Data Rate)

Výstup specifikace Bluetooth®, výkonová třída 2

Profily Bluetooth®*1 standard HID (Human Interface Device)

Maximální komunikační dosah cca 10 m*2

*1 Standardní profily Bluetooth® udávají účel komunikace Bluetooth® mezi zařízeními.
*2 Skutečný dosah závisí na různých faktorech, například na překážkách mezi zařízeními, na magnetických 

polích okolo zařízení, jako je mikrovlnná trouba, na statické elektřině, citlivosti přijímače, výkonu 
a používaných operačních systémech a softwarových aplikacích.

Design a technické údaje mohou být pozměněny bez předchozího upozornění.

ZÁRUKA

Na výrobek se po dobu 12 měsíců od data zakoupení vztahuje záruka výrobce popsaná 
v příručce k systému PS3™. 
Úplné informace naleznete 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.

Výrobek může podléhat národním zákonům pro kontrolu exportu. Vaší povinností 
je bezpodmínečně dodržovat ustanovení těchto a jiných příslušných zákonů, 
kterým výrobek podléhá.



Pokud uvidíte jakýkoliv z těchto symbolů na jakémkoliv z našich elektrických výrobků, bateriích 
nebo jejich obalech, znamená to, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by neměly být 
v Evropě likvidovány jako obecný domácí odpad. Aby bylo možné u takového výrobku a baterie 
zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte laskavě jejich likvidaci v souladu s veškerými 
místně platnými právními předpisy nebo požadavky na likvidaci elektrických zařízení a baterií. 
Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy 
ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů. 
Tento symbol může být použit na bateriích v kombinaci s dalších chemickými symboly. 
Chemické symboly pro rtuť (Hg) či olovo (Pb) budu uvedeny, pokud baterie obsahuje více než 
0,0005 % rtuti nebo více než 0,004 % olova.

* Model number: CECH-ZKB1GB

Směrnice R&TTE prohlášení „Informal DoC“
Sony Computer Entertainment Inc. tímto prohlašuje, že tento produkt* je ve shodě se základními 
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Podrobnosti lze získat na 
následující URL: http://www.compliance.sony.de/
* Podrobnosti o čísle modelu jsou uvedeny výše.

V Norsku platí určitá níže uvedená omezení:
Používání tohoto rádiového zařízení není dovoleno v geografické oblasti o poloměru 20 km od 
centra špicberského Ny-Alesundu.



" ", "PlayStation", " ", " " and "DUALSHOCK" are registered trademarks of 
Sony Computer Entertainment Inc.

"XMB" and "xross media bar" are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer 
Entertainment Inc.

"SONY" and " " are registered trademarks of Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such 
marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names 
are those of their respective owners.
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