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Dálkový ovladač Blu-ray Disc™
Návod k použití



Bezpečnostní opatření
 ˎ 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 bateriím došla životnost nebo pokud nebudete dálkový ovladač BD po delší dobu používat, baterie vyjměte.

Používání a manipulace
 ˎ Nevystavujte dálkový ovladač BD působení vysokých teplot, vlhkosti nebo přímého slunečního tepla.
 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.

Funkce dálkového ovladače BD
 ˎ Dálkový ovladač BD ovládá systém PS3™ a přehrávání běžných typů disků, včetně médií 
Blu-ray Disc™ (BD), pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®.

 ˎ Také jím můžete ovládat přehrávání datových toků médií a obsahu staženého na pevný disk 
systému PS3™.

 ˎ Technologie infračerveného (IR) přenosu umožňuje ovládání periferních zařízení, jako je 
televizor a AV zesilovač*. Při IR přenosu je třeba namířit IR vysílač na dálkovém ovladači 
BD přímo na dané zařízení. Zkontrolujte, zda mezi dálkovým ovladačem BD a zařízením 
nejsou nějaké překážky.

Systém PlayStation®3 Televizor AV zesilovač

Bezdrátová 
komunikační 
technologie 
Bluetooth®

IR (infračervený) 
přenos

IR vysílač

Dálkový ovladač BD

* Používejte pouze systémy prostorového zvuku (CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E) (prodávají 
se samostatně) a AV zesilovače vyrobené společností Sony Corporation.

Než začnete ovladač používat
Ze zadní části dálkového ovladače BD demontujte kryt a do ovládání vložte přiložené baterie. 
Baterie uložte do správné polohy.

Provoz systému PS3™
Kontrola verze softwaru systému PS3™
Dálkový ovladač BD 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) dálkového ovladače BD v systému PS3™
Tuto operaci je třeba provést pouze jednou, a to při prvním použití dálkového ovladače BD.
1 Zapněte systém PS3™.

2 V nabídce XMB™ systému PS3™ vyberte položky  (Settings) (Nastavení)   
(Accessory Settings) (Nastavení příslušenství)  [Register BD Remote Control] 
(Registrace dálkového ovladače BD) a stiskněte tlačítko .

3 Podle pokynů na obrazovce zaregistrujte dálkový ovladač BD.

Tipy
 ˎ Nejnovější návod k použití najdete v uživatelské příručce k systému PS3™  
(eu.playstation.com/manuals).

 ˎ Se systémem PS3™ může být registrován vždy jen jeden dálkový ovladač BD.
 ˎ Při spárování dálkového ovladače BD s jiným systémem PS3™ dojde ke zrušení registrace 
v původním systému PS3™. Chcete-li pak používat dálkový ovladač BD s původním 
systémem PS3™, bude třeba znovu provést párování zařízení.

Použití dálkového ovladače BD
Tlačítka DEVICES
Slouží k přepínání mezi zařízeními.

Tlačítko systému PS3 Přepne dálkový ovladač BD na ovládání systému PS3™.

Tlačítko AMP Přepne dálkový ovladač BD na ovládání AV zesilovače.

Tlačítko TV Přepne dálkový ovladač BD na ovládání televizoru.

Tlačítka pro ovládání systému PS3™, televizoru nebo AV zesilovače
Ikony uvedené v tabulce mají následující význam.

Slouží k ovládání systému PS3™.

Slouží k ovládání televizoru.

Slouží k ovládání AV zesilovače.

Tlačítko INPUT*   Slouží k přepínání vstupů videa v televizoru a 
zvukových vstupů v AV zesilovači.

Tlačítko  /  AMP  Vypíná a zapíná AV zesilovač.

 /  Tlačítko TV  Vypíná a zapíná televizor.

Tlačítko 3D  Slouží k přepínání mezi 2D a 3D režimem televizoru. 
Funkce se liší podle typu televizoru.

Tlačítka s čísly   Slouží k zadávání čísel.

Tlačítko ˎ/CLEAR  Slouží k vymazání zadaných čísel.
 Umožňuje zadání desetinné čárky pro podkanál 

digitálního vysílání.
Tlačítko TIME  Slouží k zobrazení uplynulého nebo zbývajícího času titulu 

nebo kapitoly. 
 Dále slouží k potvrzení zadaného čísla kanálu.

Tlačítko-/- -   Umožňuje zadání čísel kanálů s více než jednou číslicí.
Tlačítko AUDIO   Slouží ke změně zvuku.
Tlačítko SUBTITLE   Slouží k přepnutí jazyka titulků.
Tlačítko ANGLE  Umožňuje změnu úhlu zobrazení u disků BD, na kterých je 

pro jednu scénu nahráno více úhlů zobrazení.
 Umožňuje přepnutí do širokoúhlého režimu.

Tlačítko DISPLAY   Zobrazí stav a informace o přehrávaném obsahu. 
 Umožňuje nastavení okna zobrazení.

Tlačítka DEVICES

Barevná tlačítka



Tlačítko TOP MENU    Zobrazí nabídku.
Tlačítko POP UP/
MENU

  Zobrazí místní nabídku nebo nabídku.

Tlačítko RETURN    Slouží k přechodu zpět na předchozí zobrazení.
Barevná tlačítka   Slouží k provádění funkcí přiřazených jednotlivým 

tlačítkům.
Přiřazené funkce se liší v závislosti na přehrávaném obsahu.

Směrová tlačítka    Slouží k výběru položky.
Tlačítko ENTER    Slouží k potvrzení výběru.

Má stejnou funkci jako tlačítko  na bezdrátovém ovladači 
DUALSHOCK®3 (prodává se samostatně).

Tlačítko MUTE*   Vypne zvuk.
Tlačítko VOL +/–*   Slouží k nastavení hlasitosti.
Tlačítko CH +/–   Souží ke změně kanálu.

 Při ovládání AV zesilovače slouží ke změně zvukového pole.

* Pokud v průběhu použití systému PS3™ chcete ovládat televizor nebo AV zesilovač, není třeba stisknout 
tlačítko DEVICES.

Tlačítka pro ovládání systému PS3™
Tato tlačítka nelze použít k ovládání televizoru nebo AV zesilovače.

Tlačítko  EJECT Vysune disk.

Ovládání tlačítek   
(viz obrázek )

Tato tlačítka mají stejné funkce jako tlačítka na bezdrátovém 
ovladači.

Tlačítko  PLAY Spustí přehrávání.

Tlačítko  PAUSE Dočasně pozastaví přehrávání.

Tlačítko  STOP Zastaví přehrávání.

Tlačítko  PREV,  
 NEXT

Slouží k přechodu na předchozí nebo následující kapitolu.

Tlačítka  INSTANT,
 INSTANT

Slouží k přechodu zpět nebo dopředu o 15 sekund.
Počet sekund se může v různých aplikacích lišit.

Tlačítka  SCAN,
 SCAN

Slouží k rychlému přechodu zpět nebo dopředu..
Při každém stisknutí tlačítka se změní rychlost přehrávání.

Tlačítko /  SLOW/
STEP, / SLOW/
STEP

Přehrávání nahrávky po jednotlivých snímcích. 
Pokud toto tlačítko stisknete a přidržíte, nahrávka se přehrává 
zpomaleně.

Tipy
 ˎ 		V závislosti na ovládaném výrobku nemusí dálkový ovladač BD umožňovat použití 
některých funkcí. Některá tlačítka nemusí fungovat nebo mohou fungovat jinak, než je zde 
popsáno.

 ˎ Některá média mají podmínky přehrávání předem nastavené výrobcem. V takových 
případech některé výše uvedené funkce tlačítek dálkového ovládání nebudou k dispozici.

 ˎ Chcete-li pomocí dálkového ovladače BD zapnout systém PS3™, stiskněte tlačítko systému 
PS3 a poté libovolné tlačítko sloužící k ovládání systému PS3™.

Pokud jsou baterie málo nabité
Jsou-li baterie málo nabité, nemusí dálkový ovladač fungovat správně nebo se může snížit 
vzdálenost, z níž lze dálkový ovladač používat. V takovém případě vyměňte obě baterie za nové.

Ovládání televizoru nebo AV zesilovače
Pomocí dálkového ovladače BD lze ovládat televizor nebo AV zesilovač. Nastavte dálkový kód 
tak, aby odpovídal používanému výrobku. U televizorů jiných značek než Sony je třeba 
dálkový kód nejprve nastavit (přejděte na níže uvedené seznamy). Nově zakoupený dálkový 
ovladač BD je nastaven pro použití s televizory a AV zesilovači Sony.
1 Stiskněte a podržte některé z tlačítek DEVICES a současně stiskněte tlačítko CLEAR.

Chcete-li ovládat televizor, stiskněte tlačítko TV; chcete-li ovládat AV zesilovač, stiskněte 
tlačítko AMP.

2 Dokud bliká příslušné tlačítko DEVICES, zadejte 3místný dálkový kód.
Popořadě vyzkoušejte jednotlivé kódy a zvolte kód, který umožňuje ovládání televizoru 
nebo AV zesilovače pomocí dálkového ovladače BD.

3 Stiskněte tlačítko ENTER.
Po nastavení dálkového kódu televizoru nebo AV zesilovače se rozsvítí příslušné tlačítko 
DEVICES. Ověřte, zda lze televizor nebo zesilovač ovládat pomocí dálkového ovladače.

Nastavení dálkového kódu u televizoru, jehož výrobce není uveden 
v seznamu
U televizorů, jejichž výrobce není uveden v seznamu, lze dálkový kód zadat ručně. Pak lze 
televizor ovládat pomocí dálkového ovladače BD.
1 Stiskněte a podržte tlačítko /  TV a současně stiskněte tlačítko CLEAR.

Tlačítko TV začne blikat.

2 Postupně stiskněte na dálkovém ovladači BD tlačítko CH + a tlačítko  /  TV.
Tlačítko CH + slouží ke zvýšení hodnoty, tlačítko CH – ke snížení hodnoty.

3 Stiskněte tlačítko ENTER.
Po nastavení dálkového kódu televizoru se rozsvítí tlačítko TV. Ověřte, zda lze televizor 
ovládat pomocí dálkového ovladače.

Pokud nebyl kód nastaven
Pokud během kroku 3 rychle pětkrát zabliká tlačítko DEVICES nebo pokud po zadání kódu 
nelze ovládat televizor nebo AV zesilovač, zkuste postup zopakovat (od kroku 1), avšak 
použijte jiný kód.

Obnovení výchozích hodnot nastavení
Můžete vymazat veškeré vlastní nastavení a obnovit výchozí hodnoty nastavení.
1 V uvedeném pořadí stiskněte a podržte následující tlačítka: tlačítko MUTE  tlačítko 
ˎ/CLEAR  tlačítko ENTER.
Všechna tlačítka DEVICES se rozsvítí a obnoví se výchozí hodnoty nastavení.

Technické údaje

Zdroj napájení baterie typu AAA (2)

Vnější rozměry cca 50,0 × 230,0 × 19,5 mm (š × v × h)

Provozní teplota 5 °C – 35 °C

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 produktu je společnost Sony Computer Entertainment Inc.,  
1-7-1 Konan, Minato-ku, 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.

Seznam dálkových kódů výrobců  

Výrobce Dálkový kód
SONY 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 

411, 412, 413, 414, 415, 416, 417
A
AKAI 456
AIWA 443, 444
Audiosonic 561
B
B&O 553
Blaupunkt 551
Brionvega 536, 537
BUSH 542, 543
C
Crown 457, 458
D
Daewoo 473, 474, 475, 476
Dual 552
E
Emerson 505
F
Fenner 538, 539
Ferguson 529, 530
G
Goldstar 472
Goodmans 540, 541
Grundig 517, 518, 519, 520, 521
H
Hansol 559
Hitachi 427, 428, 429, 430, 431
Hoher 549
Hyper 556
I
Inno-Hit 449
Irradio 554
J
JVC 436, 437, 438
K
Kendo 455
L
Lenco 547
LG 469, 470, 471
LOEWE 544, 545
Luxor 555
M
Mark 557
Matsui 450, 451, 452, 453, 454
Mitsubishi 432, 433, 434, 435
Mivar 522, 523
N
NEC 446
Nokia 509, 510, 511, 512, 513, 514
Nordmende 531, 532, 533
O
Oceanic 514
Okano 450
ORION 447, 448



Výrobce Dálkový kód
P
Panasonic 418, 419, 420, 421, 422
Philips 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Pioneer 445
R
Roadstar 426, 560
S
SABA 526, 527, 528
SAMSUNG 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
Sanyo 439, 440
Schneider 546, 547, 548
Seleco 524, 525
SEG 505, 547
Sharp 441, 442
T
Telfunken 526, 534, 535
Thomson 515, 516
Toshiba 423, 424, 425, 426
U
UNITED 549, 550
V
VIETA 558

Seznam konfiguračních kódů AV zesilovačů

Výrobce Dálkový kód

SONY 601, 602, 603

“ ”, “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.

“Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

 eu.playstation.com/ps3

© 2012 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved. 

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.


