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Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte dokumentaci, kterou jste spolu s produktem obdrželi, a uschovejte ji pro budoucí potřebu.
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Výstraha
Abyste snížili riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, 
nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti.

Na konzoli nepokládejte nádoby s tekutinami, předejdete tak nebezpečí 
požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Abyste se vyvarovali zásahu elektrickým proudem, neotvírejte skříň. Servis 
přenechejte pouze kvalifikovanému personálu.

Upozornění
Používání ovládání, aplikace úprav nebo provádění procedur jinak, než jak je 
uvedeno v tomto dokumentu, může vyústit v nebezpečné vystavení se radiaci.
Používání optických přístrojů spolu s tímto výrobkem zvyšuje nebezpečí 
poškození zraku.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Toto zařízení je klasifikováno jako laserový výrobek třídy 1 pod normou 
IEC60825-1: 2001.

Toto zařízení bylo vyzkoušené a splňuje ustanovení a limity směrnice EMC při 
použití kabelu, který je kratší než 3 metry.

Konzoli umístěte nejméně 10 cm od zdí nebo předmětů v jejím okolí.
Je-li konzole umístěna blízko zdí nebo jiných předmětů, může se začít přehřívat.

Než začnete používat svou konzoli PlayStation®2, pečlivě si přečtěte 
následující část.
Některé osoby může při sledování prudkého střídání světla (záblesků) v běžném 
prostředí postihnout epileptický záchvat. Tyto osoby mohou zažít záchvat při 
sledování televize nebo hraní video her, včetně DVD videa nebo her hraných na 
konzoli PlayStation®2. Hráči, kteří ještě neměli žádný záchvat, mohou nicméně mít 
nezjištěné předpoklady k epilepsii. Pokud trpíte epilepsií nebo se u vás při 
sledování televizních programů nebo hraní video her projeví jakékoli z 
následujících příznaků, měli byste se poradit s lékařem, než začnete konzoli 
PlayStation®2 používat: poruchy vidění, cukání svalů, třes, jiný nechtěný pohyb, 
změny ve vnímání okolního prostředí, psychická zmatenost anebo křeče.

Kompatibilita softwarových titulů
Některé softwarové tituly formátu PlayStation®2 či PlayStation® se mohou na této 
konzoli chovat jinak, než jak se chovají na předchozích konzolích PlayStation®2 
nebo PlayStation®, nebo nemusí na této konzoli řádně fungovat. 
Máte-li zájem o více informací, navštivte naši webovou stránku na adrese 
www.eu.playstation.com/ps2

Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Computer Entertainment Inc., 
2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokio, 107-0062 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.10 cm
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Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
Tento produkt byl vyroben s maximálním ohledem na bezpečnost. Každé elektrické 
zařízení však může v případě nesprávného používání způsobit požár, zásah 
elektrickým proudem nebo osobní zranění. V zájmu zabezpečení bezproblémového 
používání systému se řiďte následujícími pokyny:
• Řiďte se všemi varováními, bezpečnostními opatřeními a pokyny.
• Pokud zařízení pracuje neobvyklým způsobem nebo z něj vychází neobvyklé  
 zvuky či zápach, okamžitě ho přestaňte používat a odpojte síťový kabel AC z  
 elektrické zásuvky.
• K síťovému konektoru nikdy nepřipojujte jiné kabely než ty, které jsou uvedeny  
 v této příručce.
• Pokud zařízení nepracuje správně, obraťte se na příslušnou linku zákaznické  
 podpory PlayStation®, kterou lze nalézt v každé softwarové příručce formátu  
 PlayStation® a PlayStation®2.

Používání a manipulace s přístrojem
•  Když jednotku používáte, hrajte v dobře osvětlené místnosti a udržujte 

bezpečnou vzdálenost od obrazovky televizoru.
• Vyvarujte se dlouhodobého používání konzole. Po každé hodině hraní si udělejte  
 15-minutovou přestávku, abyste předešli únavě očí.
• Konzoli okamžitě přestaňte používat, pokud se u vás projeví jakékoli z  
 následujících symptomů. Jestliže tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.
 – závrať, nevolnost nebo pocit podobný kinetóze 
 – únava, nepříjemný pocit či bolest v rukou nebo pažích
 – únava, pocit sucha či bolest v očích
• Konzoli nepoužívejte v blízkosti vody.
• Konzoli ani k ní připojená příslušenství neumísťujte na podlahu nebo místo, kde  
 by o ně mohl někdo zavadit nebo zakopnout.
• Konzoli ani příslušenství neumísťujte na šikmou nebo nestabilní plochu nebo na  
 plochu s vibracemi.
• Konzoli ani příslušenství nevystavujte vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo  
 přímému slunečnímu světlu (používejte je v prostředí, kde se teploty pohybují od  
 5°C do 35°C).
• Neumísťujte konzoli na špatně větraná místa, například do malých, uzavřených  
 prostor, přímo ke zdi či na tlustý koberec či lůžkoviny.

• Konzoli nevystavujte působení prachu, kouře nebo páry.
• Dbejte na to, aby se do konzole nedostala žádná kapalina nebo malé předměty.
• Na konzoli nepokládejte těžké předměty.
• Nedotýkejte se konektorů konzole nebo příslušenství a ani do nich nevkládejte  
 žádné cizí předměty.
• Dbejte na to, aby se v okolí větracích otvorů konzole nehromadil prach nebo  
 nečistoty. Prach odstraňte pomocí vysavače se slabým výkonem.
• Konzoli nastavte pouze do vertikální nebo horizontální polohy. Pokud si přejete  
 nastavit konzoli do vertikální pozice, použijte vertikální stojan (pro   
 PlayStation®2) (SCPH-90110 E) (prodáván samostatně), který je s touto konzolí  
 kompatibilní. Neměňte polohu konzole, je-li zapnutá.
• Přemísťujete-li konzoli nebo měníte-li její polohu, dbejte na to, aby v ní nebyl  
 disk.
• Pokud disk rotuje, nedotýkejte se ho.
• Nezavírejte kryt disku takovým způsobem, při kterém byste si mohli přivřít ruku  
 nebo prsty.
• Než začnete přehrávat DVD, upravte nastavení DVD přehrávače podle  
 uvedených pokynů.
• Konzoli a příslušenství včetně spojek a upínadel na kabely uchovávejte mimo  
 dosah malých dětí.

Používání síťového kabelu AC
• Nedotýkejte se zástrčky síťového kabelu  AC mokrýma rukama.
• V případě, že dojde k bouři, nedotýkejte se systému ani připojených kabelů či  
 příslušenství.
• Nedotýkejte se konzole delší dobu, je-li zapnutá, jelikož delší kontakt by vám  
 mohl způsobit nízkoteplotní popáleniny.
• V zájmu bezpečného provozu pravidelně síťový kabel AC prohlížejte. Je-li  
 poškozený, okamžitě ho přestaňte používat a obraťte se na příslušnou linku  
 služeb zákazníkům PlayStation®, kterou naleznete v každé softwarové příručce  
 PlayStation® a PlayStation®2.
• Nepoužívejte jiný přívodní elektrický kabel než dodávaný síťový kabel AC.
• Než zapojíte hlavní síťovou zástrčku do zásuvky, přesvědčte se, že na ní není  
 prach ani textilní vlákna. Pokud se zástrčka znečistí, otřete ho před zapojením  
 pomocí suché tkaniny.
• Dbejte na to, aby se v okolí konektorů konzole nehromadil prach nebo nečistoty.  
 Před připojením šňůr a kabelů se ujistěte, že se na konektorech těchto šňůr a  
 kabelů, na síťové zásuvce ani v ní nenachází žádný prach nebo nečistoty.
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 Prach nebo jiná látka vyskytující se na konektorech může vést k požáru nebo  
 zásahu elektrickým proudem.
• Před tím, než budete konzoli čistit nebo přenášet, či v případě, že ji nebudete  
 delší dobu používat, odpojte síťový kabel AC ze sítě. Při odpojování síťového  
 kabelu držte kabel za zástrčku a vytáhněte jej přímo z elektrické zásuvky. Kabel  
 nikdy nevytahujte držením za kabel a nevytahujte ho v šikmém úhlu.
• Síťový kabel AC nepřipojujte k napěťovému transformátoru nebo k proudovému  
 měniči.

Používání softwaru, který podporuje vibrační funkci analogového 
ovladače (DUALSHOCK®2)
Vibrační funkci nepoužívejte, pokud jste utrpěli zranění nebo trpíte bolestí kostí, 
kloubů nebo svalů vašich rukou či paží. Ve většině případů lze vibrační funkci 
nastavit na „Off“ (Vypnuto) v nabídce možností softwaru.

Síť (kromě místních sítí LAN)
• Pro připojení k síti je zapotřebí širokopásmové internetové připojení.
• Připojíte-li svou konzoli PlayStation®2 k síti, poskytovatel internetového  
 připojení vám může účtovat dodatečné poplatky v závislosti na míře využívání  
 připojení. V některých případech mohou být tyto poplatky vyšší, než očekáváte.  
 Máte-li zájem o podrobnější informace, nahlédněte do informací uvedených ve  
 vaší smlouvě o poskytování připojení nebo se obraťte na poskytovatele  
 internetového připojení.
• Rodiče by měli hlídat, jaké hry na internetu jejich děti hrají, aby tak zajistili  
 bezpečné a zodpovědné používání internetu.

Připojení pomocí kabelu Ethernet
Následující typy kabelů Ethernet ani telefonních šňůr nepřipojujte k síťovému 
konektoru:
• kabely Ethernet, které nejsou vhodné pro použití v síti 10Base-T/100Base-TX
• standardní telefonní linky pro domácnosti
• jakákoli digitální telefonní nebo datová linka kompatibilní s připojením ISDN
• linky pobočkové ústředny PBX
• další „neznámé“ typy telefonních linek

Manipulace s diskem
• Při manipulaci s diskem se nedotýkejte jeho povrchu, držte ho za okraje.
• Na disky nenalepujte žádné nálepky ani pásky a nepište na ně.
• Pokud se budou na disku nacházet otisky prstů, prach, špína nebo škrábance,  
 může to narušit kvalitu obrazu nebo snížit kvalitu zvuku. S diskem zacházejte  
 opatrně a před použitím zkontrolujte, zda je čistý.
• Neponechávejte disky v blízkosti zdroje tepla, na přímém slunečním světle nebo  
 v prostředí s vysokou vlhkostí.
• Pokud disky nepoužíváte, skladujte je v jejich pouzdrech (krabičkách).
• Čistěte disky pomocí jemné látky, přičemž je otírejte lehkým pohybem od středu  
 k krajům. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín či komerčně dostupné čistící  
 prostředky, nejsou-li určeny pro disky CD. Dále také k čištění nepoužívejte  
 antistatický sprej určený pro vinylové desky LP.
• Nepoužívejte disky s neobvyklým tvarem (například disky ve tvaru srdce nebo  
 hvězdy) ani disky poškozené, znovu vytvarované nebo opravené.

Konzoli ani dodávané příslušenství nikdy nerozebírejte
Konzoli PlayStation®2 i příslušenství používejte v souladu s pokyny uvedenými v 
dokumentaci výrobku. Neposkytuje se žádné oprávnění na analýzu nebo úpravu 
konzole nebo analýzu a používání konfigurace jejích obvodů. Uvnitř konzole 
PlayStation®2 se nenachází žádné součástky, které byste mohli opravovat. 
Demontáží konzole dojde k zániku záruky. Navíc při demontáži hrozí riziko 
ozáření laserem a také úrazu elektrickým proudem.

Připojení konzole k plazmovému nebo projekčnímu* televizoru
Neponechávejte statický obraz delší dobu na televizní obrazovce, jelikož tam může 
trvale zůstat slabý otisk obrazu.
* S výjimkou LCD obrazovek

Poznámka k bezpečnosti při přehrávání DVD nebo CD disků
Nastavíte-li příliš vysokou hlasitost, může to uškodit vašemu sluchu nebo poškodit 
reproduktory. Nastavujte hlasitost opatrně.

Kondenzace vlhkosti
Pokud konzoli nebo disk přenesete z chladného prostředí přímo do tepla, na čočce 
uvnitř konzole nebo na disku se může vysrážet vlhkost. Konzole v takovém případě 
nemusí správně fungovat. Pokud k tomu dojde, vyjměte disk, vypněte systém a 
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odpojte ho ze sítě. Nezasunujte disk zpět do té doby, dokud se vlhkost nevypaří 
(může to trvat i několik hodin). Pokud konzole i nadále nepracuje správně, obraťte 
se na příslušnou linku služeb zákazníkům PlayStation®, kterou naleznete v každé 
softwarové příručce formátu PlayStation® a PlayStation®2.

Čištění
• Z bezpečnostních důvodů před čištěním konzole nebo připojeného příslušenství  
 1) vypněte konzoli, 2) odpojte zástrčku přívodního kabelu elektrického konzole  
 od elektrické zásuvky a 3) odpojte kabel Ethernet z konzole.
• Při čištění konzole používejte měkký, suchý hadřík. K čištění produktu  
 nepoužívejte rozpouštědla, jiné chemikálie nebo chemicky ošetřené prachovky.
• Nedotýkejte se čoček, které se nachází uvnitř krytu disku. Čočky ochráníte
 před prachem tak, že ponecháte kryt disku zavřený, pokud nevkládáte
 či nevyjímáte disk.

Ochrana vnějšího povrchu
Abyste předešli poškození potištěných části, řiďte se následujícími opatřeními:
• Zbraňte vylití tekutin, jako například alkohol, rozpouštědlo nebo jiných  
 chemikálií, na výrobek.
• Na konzoli nenechávejte položené delší dobu žádné gumové či 
 vinylové materiály.

Rozdíly mezi tímto a předchozími modely PlayStation®2
Tato verze konzole PlayStation®2 se může lišit od předchozích modelů v 
kompatibilitě s volitelným příslušenstvím a způsobu používání herního softwaru. 
Máte-li zájem o kompletní informace, navštivte naši webovou stránku na adrese 
www.eu.playstation.com/ps2

Pokud uvidíte tento symbol na jakémkoli z našich elektrických výrobků, bateriích 
nebo obalech, znamená to, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by neměly 
být v Evropě likvidovány jako obecný domácí odpad. Aby bylo možno zajistit 
správné odpadové hospodářství u takového výrobku a baterie, provádějte laskavě 
jejich likvidaci v souladu s veškerými místně platnými právními předpisy nebo 
požadavky na likvidaci elektrických zařízení či 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 výrobek obsahuje baterii, která je trvale do něj zabudovaná z důvodů 
bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat. Baterii by nemělo být nutné vyměňovat po 
dobu životnosti výrobku a její odstranění by mělo být provedeno pouze 
vyškoleným servisním personálem. Abyste zajistili správnou likvidaci baterie, 
zlikvidujte tento výrobek jako elektrický odpad.
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O dokumentaci ke konzoli PlayStation®2
Dokumentace ke konzoli PlayStation®2 se skládá z následujícího:

• Stručná příručka (tento dokument)
 Tento dokument obsahuje informace o nastavení a provádění základních funkcí  
 konzole, stejně tak jako informace o bezpečnosti a řešení problémů.

• Uživatelská příručka (www.eu.playstation.com/manuals)
  Tento dokument (ve formátu PDF) lze získat přes internet pomocí PC a naleznete 

v něm informace o provádění pokročilých funkcí konzole, technické údaje a další 
informace.

 
 Nejaktuálnější informace týkající se konzole PlayStation®2 naleznete na  
 webových stránkách www.eu.playstation.com/ps2

Kontrola obsahu balení
Zkontrolujte, zda se v balení nacházejí všechny níže uvedené položky. Pokud 
jakákoliv položka chybí, obraťte se na příslušnou asistenční linku zákaznické 
podpory PlayStation® , kterou naleznete v každé softwarové příručce formátu 
PlayStation® a PlayStation®2.

• Konzole PlayStation®2 ...1
• Analogový ovladač (DUALSHOCK®2) ...1
• AV kabel ...1
• Síťový kabel AC ...1
• Euro-AV zástrčka ...1
• Tištěné materiály
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Nastavení konzole PlayStation®21
 Výstraha

• Nepřipojujte síťový kabel AC konzole k elektrické zásuvce, dokud jste nezapojili všechna ostatní připojení.
• Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.

Než začnete konzoli nastavovat
• Neumísťujte konzoli tam, kde by mohla být vystavena nadměrnému množství cigaretového kouře nebo prachu. Zbytky cigaretového kouře nebo prach nahromaděný na  
 vnitřních součástech, například na čočkách, mohou způsobit poruchu konzole.
• Před připojením konzole PlayStation®2 se ujistěte, že je televizor vypnutý.

Kontrolka @/1 (zapnuto/
pohotovostní režim)

Analogový ovladač 
(DUALSHOCK®2)

Audio a video vstupy 
televizoru

Žlutá

Bílá

Červená

AV kabel Síťový kabel AC

Zapojit do elektrické zásuvky*

Připojíte-li síťový kabel do elektrické zásuvky, 
kontrolka @/1 se rozsvítí červeně, což znamená, 
že se konzole nachází v pohotovostním režimu.
*  V některých oblastech se zástrčka pro 

elektrickou zásuvku liší od té, která je zde 
vyobrazená.

Používáte-li jiný kabel než dodávaný síťový kabel AC, přečtěte si část „Používání jiného kabelu než dodávaného síťového kabelu AC“ (  strana 14).

Tip

Ke konzoli PlayStation®2 můžete připojit různá USB zařízení, ale ne všechna jsou kompatibilní. Více informací získáte nahlédnutím do pokynů dodávaných s 
USB zařízením.
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Používání Euro-AV zástrčky
Připojte svou konzoli PlayStation®2 k Euro-AV konektoru (SCART) na televizoru pomocí Euro-AV zástrčky a AV kabelu, přičemž dbejte na to, aby barvy konektorů na AV 
kabelu odpovídaly barvám konektorů na Euro-AV zástrčce.

Televizor

Euro-AV zástrčka

K Euro-AV konektoru

AV kabel

Ke konektoru AV MULTI OUT
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Zapnutí a vypnutí konzole2

Vypnutí konzole
Stiskněte a podržte tlačítko @/1/RESET déle než jednu sekundu. Kontrolka @/1/ se rozsvítí červeně, což znamená, že se konzole nachází v  
pohotovostním režimu.

Tip

V pohotovostním režimu není přívod elektrického proudu úplně vypnut. Pokud nebudete konzoli delší dobu používat, odpojte síťový kabel AC ze zásuvky.

Televizor

Zapněte televizor a zvolte 
příslušný vstup.

Kontrolka @/1 

Stiskněte tlačítko @/1 (zapnuto/pohotovostní režim)/RESET.
Kontrolka @/1 se rozsvítí zeleně. Na televizoru se objeví obraz z 
konzole.
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Přehrávání obsahu3
Na konzoli PlayStation®2 můžete přehrávat hry, disky DVD-Video a hudební disky CD.
Vložte disk, abyste zahájili přehrávání.

Pokyny k tomu, jak hrát hru, naleznete v části „Hraní hry“ (  strana 11).
Informace týkající se přehrávání disků DVD naleznete v části „Sledování záznamu na disku DVD“ (  strana 12).
Bližší informace o přehrávání hudebních disků CD naleznete v uživatelské příručce (  strana 6).

Výstup Dolby Digital nebo DTS
Připojte digitální zvukové zařízení ke konzoli PlayStation®2 pomocí komerčně dostupného optického kabelu (určeného pro přenos zvuku).
• Výstup zvuku u disků DVD-Video: V ovládacím panelu (  strana 12) v nabídce  (Setup – Nastavení) t „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) t „Audio Digital Out“  
 (Výstup digitálního zvuku) nastavte položku „Dolby Digital“ nebo „DTS“ na „On“ (zapnuto).
• Výstup zvuku u her: Způsob nastavení se liší v závislosti na hře. Podrobné informace jsou uvedené v pokynech dodaných se hrou.

Tlačítko @/1 (zapnuto/pohotovostní režim)/RESET

Stiskem tlačítka A (otevřít) 
otevřete kryt disku.

Jemně zatlačte na střed krytu disku, 
abyste jej zavřeli.

Vložte disk do konzole tak, aby jeho 
potištěná strana byla nahoře.

Kontrolka režimu

Tlačítko režimu ANALOG (analogový)
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Hraní hry
Na konzoli PlayStation®2 můžete spustit software formátu PlayStation®2 a 
PlayStation®.

Spuštění hry
Vložte disk, abyste zahájili přehrávání.

Restartování hry
Stiskněte tlačítko @/1/RESET. Dávejte pozor, abyste během hraní hry omylem 
nestiskli tlačítko @/1/RESET, protože tím by došlo k restartování hry.

Ukončení hry
Poté, co uložíte herní data, vypněte konzoli a poté vyjměte disk.

Používání analogového ovladače (DUALSHOCK®2)
Analogový ovladač (DUALSHOCK®2) je vybaven tlačítky a páčkami, které 
jsou citlivé na míru stisku. To vám umožní ovládat průběh hry s větší přesností 
v závislosti na síle, jakou jsou tlačítka stištěna, nebo úhlu, v jakém je analogová 
páčka nakloněna. Ovladač také disponuje silovou zpětnou vazbou a 
vibrační funkcí.

Přepínání režimů
V závislosti na hře může být nezbytné nastavit ovladač na digitální nebo analogový 
režim. Stiskem tlačítka režimu ANALOG (analogový) na ovladači ho přepnete na 
analogový režim (kontrolka: svítí červeně). Pro návrat do digitálního režimu opět 
stiskněte tlačítko režimu ANALOG (analogový). Některé hry toto nastavení 
provádí automaticky.

Používání Memory Cards (paměťových karet)
Pomocí Memory Card (paměťové karty) (prodávána samostatně) můžete ukládat 
nebo načíst herní data. Herní data můžete také mazat nebo je kopírovat z jedné 
paměťové karty na druhou.

Typy Memory Cards (paměťových karet)
Existují dva typy Memory Cards (paměťových karet). Zvolte paměťovou kartu, 
která je vhodná pro používaný software.

Typ Memory Card 
(paměťové karty)

Kompatibilní software Velikost paměti

Memory Card 
(paměťová karta) 
(8MB) (pro 
PlayStation®2) 
(SCPH-100 20 E)

Software formátu PlayStation®2 Přibližně 8 MB

Memory card 
(paměťová karta) 
(SCPH-1020 E)*
* Tento produkt se již   
   nevyrábí.

Software formátu PlayStation®
15 paměťových bloků 
(přibližně 120 kB)

MagicGate™ je termín představující technologii pro ochranu autorských práv 
vyvinutou společností Sony Corporation.

Vložení Memory Card (paměťové karty)
Vložte Memory Card (paměťovou kartu) do slotu pro MEMORY CARD 
(paměťovou kartu). Některé hry určují specifický slot pro MEMORY CARD 
(paměťovou kartu), který je třeba použít.

MEMORY CARD MEMORY CARD

Sloty pro MEMORY CARD 
(paměťovou kartu)
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Kopírovaní nebo odstraňování uložených dat
Můžete smazat uložená data nebo zkopírovat data na jinou Memory Card 
(paměťovou kartu). Pomocí směrových tlačítek a tlačítka  zvolte položky.

1 Zapněte konzoli bez vloženého disku a poté vložte Memory 
Card (paměťovou kartu).

2 Zvolte „Browser“ (prohlížeč) a poté zvolte Memory Card 
(paměťovou kartu), ze které chcete zkopírovat nebo  
odstranit data.

3 Zvolte ikonu datové položky a poté zvolte „Copy“ (kopírovat) 
nebo „Delete“ (smazat). 
Pro dokončení operace se řiďte pokyny na obrazovce.

Hraní online her
Můžete hrát online hry, pokud připojíte svou konzoli PlayStation®2 k síti.

Co budete potřebovat
• Hru pro PlayStation®2, která je kompatibilní se sítí
• Širokopásmové internetové připojení
• Komerčně dostupný kabel Ethernet
•  Memory Card (paměťová karta) (8MB) (pro PlayStation®2) (prodávaná 

samostatně)

Vytvoření konfigurace sítě
Pokud hrajete online hry, zasuňte komerčně dostupný kabel Ethernet do síťového 
konektoru a poté vytvořte konfiguraci sítě. Řiďte se pokyny dodanými spolu s 
online hrou, abyste vytvořili konfiguraci sítě.

Sledování záznamu na disku DVD
Na konzoli PlayStation®2 můžete přehrávat disky DVD.

Spuštění disku DVD
Vložte disk, abyste zahájili přehrávání DVD.

Ovládání DVD přehrávače
Stiskněte tlačítko SELECT. Zvolte ikonu.

tlačítko 
SELECT

No obrazovce se 
objeví ovládací 
panel.

Položky ovládacího panelu
V ovládacím panelu si můžete vybrat z následujících možností.

Ikona Funkce

Menu (Nabídka) Zobrazení nabídky DVD-Video

Top Menu
(Kořenová nabídka) Zobrazení nabídky DVD-Video

O Return (Návrat) Zpět na předešlou obrazovku v nabídce DVD

Audio Options 
(Možnosti zvuku)

Zobrazí a umožní změnu nastavení zvuku DVD s 
několika zvukovými stopami

Angle Options 
(Možnosti úhlů)

Zobrazí a umožní změnu nastavení úhlů pohledu 
DVD, které vylo nahráno s možností sledování více 
úhlů pohledu.

Komerčně dostupný 
kabel Ethernet

Konektor NETWORK (síť)
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Ikona Funkce

Subtitle Options 
(Možnosti titulků)

Zobrazí a umožní změnu nastavení titulků DVD s 
vícero titulky.

Go To (Jdi na) Přeskočí na zvolený titul, kapitolu nebo daný 
čas a spustí přehrávání.

Setup (Nastavení) Zobrazí a umožní změnu nastavení jazyka, kvality 
obrazu, úrovně rodičovské ochrany, zvuku atd.

Time Display 
(Zobrazení času)

Zobrazí aktuální titul nebo číslo kapitoly, 
uplynulý čas atd.

Help (Nápověda) Zobrazí přímé funkce tlačítek analogového 
ovladače (DUALSHOCK®2)

Go to Chapter  
(Přejít na kapitolu)

Slouží k zadání čísla kapitoly, kterou si přejete 
přehrát.

Previous/Next 
(Předchozí/Další)

Vrátí se/přeskočí na začátek aktuální, předchozí 
nebo následující kapitoly.

Search  
(Vyhledávání) Zrychlené přehrávání vpřed/zpět

Slow (Pomalu) Zpomalí přehrávání/zpětné přehrávání

Play (Přehrávání) Spuštění přehrávání

Pause (Pauza) Pozastavení přehrávání

Stop (Zastavení)
Zastaví přehrávání. Zvolíte-li x (Zastavení) 
znovu poté, co jste již přehrávání zastavili, zrušíte 
možnost obnoveného přehrávání (přehrávání od 
bodu posledního zastavení).

A-B Repeat 
(Opakování A-B)

Určí scénu pro přehrávání a zahájí přehrávání 
nastavené scény.

(Shuffle Play) 
Náhodné přehrávání

Zahájí přehrávání titulů nebo kapitol v náhodném 
pořadí.

Program Play 
(Naprogramované 
přehrávání)

Zahájí přehrávání titulů nebo kapitol v předem 
naprogramovaném pořadí.

Repeat Play 
(Opakované 
přehrávání)

Umožní opakované přehrávání všech titulů na disku 
nebo jednoho titulu či jedné kapitoly.

Ikona Funkce

Original/Play List 
(Seznam Original/
Play list)

U disků DVD-RW (režim VR) zvolí přehrávání 
obsahu podle seznamu Original nebo Play List.

Clear (Vymazat) Vymaže zvolená čísla nebo režimy přehrávání.

Tipy

• Bližší informace týkající se položek v ovládacím panelu naleznete v uživatelské  
 příručce (  strana 6).
• DVD přehrávač lze ovládat pomocí dálkového ovladače DVD 
 (pro PlayStation®2) (prodáván samostatně).
• Některé z možností ovládacího panelu nelze během obnoveného přehrávání  
 zvolit. Přejete-li si zvolit tyto možnosti, zrušte obnovené přehrávání zvolením
 x (Zastavení) v ovládacím panelu a poté opětovným zvolením x (Zastavení),  
 jakmile se přehrávání zastaví.
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Nastavení rodičovské ochrany

Nastavení omezení rodičovské ochrany
V ovládacím panelu zvolte  (Setup – nastavení) t „Custom setup“ (Vlastní 
nastavení) t „Parental Control“ (Rodičovská ochrana).
Řiďte se pokyny na obrazovce, abyste zaregistrovali nebo zadali heslo. Po 
zaregistrování či zadání hesla postupně projděte různými obrazovkami, které slouží 
ke zvolení regionu a úrovně rodičovské ochrany.

Tipy

• Pokud zvolíte „Other“ (Jiné) v možnostech regionu, nahlédněte do uživatelské  
 příručky (  strana 6), kde naleznete seznam kódů regionů.
• Vezměte prosím na vědomí, že čím je hodnota úrovně rodičovské ochrany nižší,  
 tím přísnější je dané omezení. Přejete-li si zrušit nastavení rodičovské ochrany,  
 zvolte možnost „Off“ (vypnuto).
• Chcete-li změnit heslo, zvolte v nabídce možností rodičovské ochrany položku  
 „Change Password“ (změnit heslo) a řiďte se pokyny na obrazovce pro  
 dokončení operace.

Dočasné zrušení omezení rodičovské ochrany
Spusťte přehrávání DVD. Jakmile vás systém k tomu vyzve, zvolte „Yes“ (Ano) a 
poté zadejte heslo.

Tipy

•  Nastavení rodičovské ochrany nelze změnit bez hesla.
• Jakmile se přehrávání DVD zastaví, úroveň rodičovské ochrany se vrátí na své  
 výchozí nastavení.
• Pokud zapomenete heslo, nahlédněte do části „Řešení problémů“ (  stana 16).

Použití jiného kabelu než dodaného AV kabelu
Kvalita obrazu závisí na typu použitého kabelu. Pomocí níže uvedených informací 
zvolte nejlepší způsob připojení. Pokud používáte jiný kabel než dodaný AV kabel, 
nahlédněte do pokynu dodaných s daným kabelem.

Televizor Druh kabelu

Televizor s konektory vstupu komponentního 
videa Komponentní AV kabel (SCPH-10490)

Televizor s konektorem Euro-AV (SCART) Euro-AV kabel (SCPH-10142)

Televizor se vstupy S VIDEO S VIDEO kabel (SCPH-10480)

Stupnice kvality obrazu Vysoká kvalita

 AV kabel (dodáván)          Kabel S VIDEO        Komponentní AV kabel
Tato informace je pouze orientační. V závislosti na výrobku a stavu vašeho televizoru 
může být kvalita obrazu jiná.
Pokud používáte Euro-AV kabel, kvalita obrazu se může lišit v závislosti na AV 
připojení vašeho televizoru. Optimální kvality obrazu dosáhnete připojením svého 
Euro-AV kabelu zásuvce vašeho televizoru, která je kompatibilní s RGB. Bližší 
informace naleznete v pokynech dodávaných s vaším televizorem.
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Kompatibilní software

DVD DVD-ROM formátu PlayStation®2

DVD-ROM (DVD-Video)

DVD+R / DVD+RW

DVD-R / DVD-RW (Režim Video/ Režim VR)

CD CD-ROM formátu PlayStation®2

CD-ROM formátu PlayStation®

CD-DA (hudební CD)

Poznámky
• Některé disky nemusí být možné přehrát, jsou-li poškrábané, zaprášené nebo  
 pokud se při jejich záznamu vyskytly problémy.
• V celé této příručce označuje termín „DVD-Video“ disky DVD-R, DVDRW  
 (Režim Video), DVD+R a DVD+RW.
• Funkce přehrávání hudebního CD tohoto výrobku je navržena tak, aby  
 vyhovovala standardu pro kompaktní disky (CD). V poslední době začaly některé  
 hudební společnosti na trh uvádět disky zašifrované pomocí technologií na  
 ochranu autorských práv. Některé z těchto hudebních disků nevyhovují CD  
 standardu a tento výrobek je nemusí správně přehrát.
• DualDisc je oboustranný diskový produkt, který obsahuje materiál ve formátu  
 DVD zaznamenaný na jedné straně a digitální hudbu zaznamenanou na druhé  
 straně. Jelikož však hudební materiál nevyhovuje standardu pro kompaktní disky  
 (CD), není správné přehrávání tohoto výrobku zaručeno.
• Nepřehrávejte nelegálně zkopírované disky. Mohlo by dojít k selhání nebo  
 poškození konzole.
 

Kódy regionu
K některým diskům jsou přiřazené „kódy regionu“, které odpovídají geografické 
obchodní oblasti. Tato konzole dokáže přehrávat disky označené následujícími 
kódy regionů.

Disk Kód regionu

DVD 2
    

ALL

DVD-ROM formátu PlayStation®2
CD-ROM formátu PlayStation®2
CD-ROM formátu PlayStation®

Disky DVD-Video
Tato konzole umí přehrávat pouze disky zaznamenané ve vysílacím standardu PAL.

Disky DVD-R, DVD-RW, DVD+R a DVD+RW
• Přehrávat lze pouze ty disky, které byly finalizované.
• Video chráněné proti kopírování, které bylo zaznamenané z digitálního vysílání  
 na disky DVD-RW nebo DVD-R kompatibilní s CPRM (ochrana obsahu pro  
 zapisovatelná média) nelze na této konzoli přehrát.
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Příslušenství
Pokud kupujete volitelné příslušenství, ujistěte se, že kupované příslušenství je 
kompatibilní s tímto modelem konzole PlayStation®2.

O dálkovém ovladači DVD (pro PlayStation®2)
Kupujete-li nový dálkový ovladač DVD, zvolte model číslo SCPH-10420 E, který 
neobsahuje jednotku pro infračervený příjem (pro PlayStation®2).

O multitapech
S touto konzolí lze používat pouze multitap (pro PlayStation®) (SCPH-70120 E) 
(prodáván samostatně). Ke konzoli nepřipojujte výrobky multitap s jiným číslem 
modelu, protože by mohlo dojít poškození konzole.

Příslušenství, které není s tímto modelem kompatibilní
Následující příslušenství pro konzoli PlayStation® a konzoli PlayStation®2 není 
kompatibilní s tímto modelem konzole PlayStation®2.

Číslo modelu Název výrobku

SCPH-10350 E Síťový adaptér (Ethernet) (pro PlayStation®2)

SCPH-10090 E Multitap (pro PlayStation®2)

SCPH-1070 E Multitap

SCPH-10040 E Vertikální stojan (pro PlayStation®2)

SCPH-70110 E Vertikální stojan (pro PlayStation®2)

SCPH-10110 E Horizontální stojan (pro PlayStation®2)

- Výrobky, které používají konektor   S400 i.LINK

Řešení problémů
Pokud se při používání konzole PlayStation®2 vyskytnou nějaké problémy, přečtěte 
si tuto část. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na servisní linku PlayStation® na 
čísle, které je uvedené na vašem záručním listu.

Nejprve prosím překontroluje následující položky:
•  Ověřte, zda je konzole zapnutá. Stiskem tlačítka @/1/RESET zapněte 

konzoli (kontrolka @/1 se rozsvítí zeleně).
• Ověřte, zda je síťový kabel AC plně zasunutý do elektrické zásuvky.
• Ověřte, zda jsou kabely správně a řádně zapojeny. 

Obraz

Na televizní obrazovce není vidět žádný obraz.
,  Přepněte vstupní režim televizoru tak, aby odpovídal konektoru použitému na 

konzoli.
,  Může být problém s použitým kabelem. Vyzkoušejte jiný kabel kompatibilní s 

konzolí PlayStation®2.

Obraz je nestabilní.
,  V nabídce System Configuration (Nastavení systému) nastavte položku 

„Component Video Out“ (Výstup komponentního videa) na „Y Cb/Pb Cr/
Pr“, pokud konzoli připojujete ke vstupním AV konektorům pro komponentní 
video na televizoru*. Použijte dodávaný AV kabel pro provedení nastavení a 
poté konzoli k televizoru připojte pomocí komponentního AV kabelu (prodáván 
samostatně).

	 *Připojujete-li konzoli k televizoru, který podporuje pouze vstup RGB, nastavte položku  
 „Component Video Out“ na „RGB“.
,  Pokud je konzole připojená k videorekordéru nebo DVD rekordéru, může 

ochrana proti kopírování, kterou některé disky DVD využívají, způsobit rušení 
obrazu nebo ho může zesvětlit nebo případně ztmavit. Pokud se tak stane, 
připojte konzoli přímo k televizoru.
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, Pokud je konzole připojená k televizoru nebo kabelu*1, který nepodporuje  
 režim progresivního skenování (480p), žádné video se nezobrazí, je-li v  
 nabídce ovládacího panelu DVD přehrávače  (Setup - Nastavení) t  
 “Screen Setup” (Nastavení obrazu) položka „Progressive“ (Progresivní)  
 nastavena na hodnotu „On“ (Zapnuto). V tomto případě mějte disk vložený  
 v konzoli a stiskněte tlačítko @/1/RESET a okamžitě stiskněte a podržte  
 tlačítko START na ovladači*2. Nastavení položky „Progressive“ (Progresivní)  
 se tímto vynuluje a video z disku DVD se zobrazí správně.
	 *1  Komponentní AV kabel (prodáván samostatně) je kompatibilní s režimem progresivního 

skenování.
	 *2 Ovladač připojte k portu pro zapojení ovladače 1.

Velikost obrazu videa a obrazovky televizoru se neshodují.
, Je-li konzole připojená k širokoúhlému televizoru (16:9), zkontrolujte  
 nastavení televizoru, který v některých případech může změnit nastavení dané  
 konzolí. Bližší informace naleznete v pokynech dodávaných s vaším  
 televizorem.
, Upravte velikost obrazu DVD tak, aby odpovídala obrazovce vašeho  
 televizoru. Spusťte DVD a poté zastavte přehrávání. V nabídce ovládacího  
 panelu  (Setup – nastavení) t „Screen Setup“ (Nastavení obrazu) upravte  
 nastavení položky „TV Type“ (Typ televizoru).
,  U některých disků DVD nelze velikost obrazu změnit.
, Ověřte, zda je konzole připojená přímo na vstupní video konektor televizoru.  
 Pokud je ve spojení mezi televizorem a konzolí zapojen volič nebo přijímač  
 (zesilovač AV), velikost obrazu nelze změnit.
, U některých televizorů nelze velikost obrazu změnit.

Zvuk

Ze zařízení nevychází zvuk.
,  Ujistěte se, že na televizoru není aktivovaná funkce „mute“ (ztišit zvuk) a 

nastavte hlasitost televizoru na vhodnou úroveň.
,  Pokud je konzole připojená k audio zařízení, zkontrolujte nastavení 

připojeného zařízení. Podrobnější informace naleznete v návodu dodaném se 
zařízením.

,  Může být problém s použitým kabelem. Vyzkoušejte jiný kabel kompatibilní s 
konzolí PlayStation®2.

,  Některé softwarové tituly formátu PlayStation®2 nepodporují výstup zvuku 
z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL). Pokud budete takový software 
přehrávat, nebude slyšet žádný zvuk, ani když pro připojení zvuku použijete 
digitální optický zvukový kabel.Připojte konzoli k audio zařízení pomocí 
analogového AV kabelu, jako například dodávaného AV kabelu.

Z digitálního audio zařízení nevychází žádný zvuk nebo má vycházející 
zvuk nedostatečnou kvalitu.
, Pokud je konzole připojená k digitálnímu audio zařízení, musíte upravit  
 nastavení položky „Digital Out (Optical)“ (Digitální optický výstup). Zapněte  
 konzoli bez vloženého disku a v nabídce System Configuration (Nastavení  
 systému) nastavte položku „Digital Out (Optical)“ (Digitální optický výstup)  
 na „On“ (Zapnuto).
, Přehráváte-li zvuk ve formátu DTS, nastavte v nabídce  (Setup – nastavení)   
 t „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) t „Audio Digital Out“ (Výstup  
 digitálního zvuku) položku „DTS“ na „On“ (Zapnuto). Pokud připojené  
 zařízení nemá zabudovaný DTS dekodér, nebude možné zvuk DTS přehrát.

Prostorový efekt nefunguje, když je přehráván disk DVD se zvukovou 
stopou Dolby Digital.
,  Zkontrolujte, zda je konzole připojena k audio zařízení se zabudovaným Dolby 

Digital dekodérem pomocí optického digitálního kabelu.
,  Chcete-li přehrát zvuk ve formátu Dolby Digital, nastavte v nabídce  (Setup 

– nastavení) t „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) t „Audio Digital Out“ 
(Výstup digitálního zvuku) položku „Dolby Digital“ na „On“ (Zapnuto).

Obsluha

Disk nelze přehrát.
,  Ověřte, zda typ daného disku lze přehrát na této konzoli.
,  Zkontrolujte, že je disk čistý a v dobrém stavu. Pokud je znečištěný, utřete jej 

zlehka jemnou tkaninou.
,  Některý software formátu PlayStation® nemusí na této konzoli správně 

pracovat. Máte-li zájem o více informací, navštivte naši webovou stránku na 
adrese www.eu.playstation.com/ps2
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,  Pokud je disk opatřen štítkem či potiskem, umístěte disk do konzole tak, aby 
byla strana se štítkem/popiskem nahoře.

,  Pokud disk DVD-R nebo DVD-RW není finalizován, nelze jej přehrát.
,  Video chráněné proti kopírování, které bylo zaznamenané z digitálního vysílání 

na disky DVD-RW nebo DVD-R kompatibilní s CPRM (ochrana obsahu pro 
zapisovatelná média) nelze na této konzoli přehrát.

,  Zkontrolujte, zda kód regionu DVD odpovídá používané konzoli. Zkontrolujte, 
zda je použitý vysílací standard správný.

,  Funkce rodičovské ochrany může být na disku aktivní. Řiďte se pokyny na 
obrazovce a dočasně zvyšte úroveň omezení rodičovské ochrany.

Ovladač nefunguje správně.
,  Pokud je softwarový titul kompatibilní výhradně s analogovým ovladačem 

(DUALSHOCK®2), nebude správně fungovat s analogovým ovladačem 
(DUALSHOCK®). Používejte takový typ ovladače, který je vhodný pro daný 
softwarový titul. Podrobnější informace naleznete v návodu dodaném se 
softwarem.

,  Některý software udává určitý port pro zapojení ovladače, který je nutné 
použít. Ověřte, zda je ovladač připojen k správnému portu. Podrobnější 
informace naleznete v návodu dodaném se softwarem.

,  Může být problém s použitým ovladačem. Vyzkoušejte jiný ovladač 
kompatibilní s konzolí PlayStation®2.

Odezva na operace prováděné tlačítky je pomalá.
,  Rychlost odezvy některých LCD televizorů a PC obrazovek je pomalá. 

Nejedná se o poruchu.

Levá a pravá analogová páčka ovladače nepracuje správně.
,  Pokud se objeví tyto příznaky, otáčejte levou a pravou analogovou páčkou 

analogového ovladače (DUALSHOCK®2) ve velkých kruzích, abyste páčky 
nastavili na optimální provozní rozsah. Dbejte na to, abyste páčkami otáčeli 
krouživým pohybem a nekroutili jimi.

Konzole nerozpozná Memory Card (paměťovou kartu). Nelze uložit 
nebo kopírovat data na Memory Card (paměťovou kartu).
,  Ujistěte se, že je Memory Card (paměťová karta) kompatibilní s používaným 

softwarem. Chcete-li uložit nebo načíst software formátu PlayStation®2, 
použijte Memory Card (paměťovou kartu) (8MB) (pro PlayStation®2) 
(SCPH-10020 E). Chcete-li uložit nebo načíst software formátu PlayStation®, 
použijte Memory Card (paměťovou kartu) (SCPH-1020 E).

,  Data uložená softwarem formátu PlayStation®2 nelze kopírovat na Memory 
Card (paměťovou kartu) (SCPH-1020 E).

,  Zkontrolujte, zda je Memory Card (paměťová karta) řádně zasunuta do 
konzole.

,  Může být problém s použitou Memory Card (paměťovou kartou). Pokud 
máte další Memory Card (paměťovou kartu), která je kompatibilní s konzolí 
PlayStation®2, pokuste se paměťové karty vyměnit.

Data uložená na Memory Card (paměťové kartě) jsou poškozená.
,  Během ukládání, načítání, kopírování nebo mazání dat se nepokoušejte 

provádět následující operace. Nebudete-li se těmito pokyny řídit, může dojít k 
poškození dat.

	 • Nevyjímejte Memory Card (paměťovou kartu) ani ovladač.
	 • Neotvírejte kryt disku.
	 • Nerestartujte konzoli.
	 • Nevypínejte konzoli.

Konzole nefunguje správně.
,  Funkčnost konzole může ovlivňovat statická elektřina a další podobné jevy. 

Vypněte konzoli a odpojte ji od elektrické zásuvky. Poté konzoli zapojte do 
elektrické zásuvky a zapněte ji.

Kontrolka ?/1 červeně bliká a konzole nefunguje.
,  Konzoli nepoužívejte, dokud kontrolka nepřestane blikat. Umístíte-li konzoli 

na velmi horké místo nebo zablokujete-li její větrací otvory, může dojít ke 
zvýšení její vnitřní teploty, čímž nebude možný její správný provoz.
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Zapomněli jste heslo.
,  Heslo můžete vymazat následujícím způsobem:
 1 Vložte DVD bez funkce rodičovské ochrany.
 2  V ovládacím panelu zvolte x (Zastavení), abyste zastavili 

přehrávání, a poté opět zvolte x (Zastavení), abyste zrušili 
obnovené přehrávání.

 3 V ovládacím panelu zvolte  (Setup – nastavení) t „Custom  
  setup“ (Vlastní nastavení) t „Parental Control“ (Rodičovská  
  ochrana) a poté stiskněte tlačítko .
	  Objeví se obrazovka pro zadání hesla.
 4 Stiskněte tlačítko SELECT na ovladači a poté na obrazovce,  
  která se objeví, zadejte číslo „7444“.
	  Zaregistrované heslo se vymaže a objeví se obrazovka pro registraci  
  nového hesla. Zadejte nové heslo.

DVD nefunguje. Některá nastavení DVD nelze změnit.
,  Stav přehrávání nebo nastavení některých disků DVD jsou záměrně 

přednastavena výrobcem. Jelikož konzole PlayStation®2 přehrává disky DVD 
podle nastavení na disku, některé funkce nemusí být dostupné, i když se budete 
řídit pokyny uvedenými v tomto dokumentu a v uživatelské příručce (  strana 6).

,  Některá nastavení nelze během přehrávání nebo obnoveného přehrávání 
změnit. V ovládacím panelu zvolte x (Zastavení), abyste zastavili přehrávání, 
a poté opět zvolte x (Zastavení), abyste zrušili obnovené přehrávání.

Síť

Připojení k síti nelze navázat.
,  Ověřte správnost síťových nastavení. Nahlédněte do informací, které vám 

dodal vás poskytovatel internetového připojení, a pokynů dodaných s 
používaným softwarem a upravte nastavení odpovídajícím způsobem.

,  Ověřte, zda je pevně zapojený kabel Ethernet.
,  Zkontrolujte, zda používáte správný typ kabelu Ethernet (křížený nebo přímý). 

Podrobnější informace naleznete v návodu dodaném se síťovým zařízením.
,   Ověřte, zda je síťové zařízení řádně připojeno. Zkontrolujte také, zda je 

používané síťové zařízení správně nastaveno. Podrobnější informace naleznete 
v návodu dodaném se síťovým zařízením.

Záruka
Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Termín „Výrobek“ označuje 
počítačový herní zábavní systém PlayStation®2 společně s příslušenství anebo 
periferními zařízeními, které jsou součástí dodávky. Tato záruka se nevztahuje na 
žádný software, který není součástí balení produktu.

Společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd („SCEE“) poskytuje záruku 
na to, že tento produkt neobsahuje chyby materiálu a zpracování, které by vyústily 
v selhání produktu v průběhu jeho normálního používání v souladu s níže 
uvedenými podmínkami a po dobu 1 (jednoho) roku od data zakoupení opraví, 
nebo (podle uvážení SCEE) vymění jakoukoliv komponentu tohoto produktu 
zdarma, pokud se prokáže, že ke selhání došlo v důsledku použití vadného 
materiálu nebo chyby zpracování. Vadná část produktu bude nahrazena novou či 
opravenou součástkou nebo přístrojem (podle uvážení SCEE), na něž se bude 
vztahovat záruka po dobu zbývající platnosti původní záruční doby.

Tato záruka tvoří doplněk zákonných práv spotřebitele (v rámci aplikovatelného 
práva) a žádným způsobem je nenarušuje ani neovlivňuje.

Tuto záruku udělujte společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd  
na adrese 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

DŮLEŽITÉ
1. Pokud dojde k reklamaci v rámci této záruky, zatelefonujte na asistenční linku  
 služeb zákazníkům (uvedená v softwarových příručkách formátu PlayStation® a  
 PlayStation®2), kde vám podají příslušné pokyny a další pomoc.
2. Tato záruka platí pouze v:
 i.  Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Itálii, Lucembursku, Holandsku, 

Portugalsku, Španělsku a Švýcarsku; a
 ii.  po předložení dokladu o koupi nebo faktury nebo jiného důkazu o koupi (s 

uvedením data zakoupení a jména prodejce) spolu s pokaženým produktem 
(pokud produkt nebyl modifikovaný nebo jinak poškozený od data původní 
koupě;



20

 iii.  pokud záruční značka a sériové číslo na produktu nebyly poškozené, 
změněné nebo odstraněné.

3. Reklamace v rámci záruky se neuznávají v případě, pokud byl tento produkt  
 poškozený v důsledku následujících činností:
 i.  komerční použití, nehoda, běžné opotřebování, nedbalost, zneužití, 

nesprávné použití (včetně a bez omezení na nesprávné používání tohoto 
produktu a/nebo v souladu s pokyny o správném používání a údržbě, nebo 
instalaci nebo používání způsobem, který se vymyká aplikovatelným 
místním technickým nebo bezpečnostním normám);

 ii.  používání s neschválenými periferními zařízeními (včetně a bez omezení na 
zařízení na vylepšení her, adaptéry a zdroje napájení);

 iii.  jakékoliv úpravy nebo změny produktu prováděné z jakéhokoliv důvodu a 
bez ohledu na jejich správnost;

 iv.  údržba nebo opravy uskutečněné jinými osobami, než autorizovaným 
servisním střediskem SCEE; nebo

 v.  používání s neschváleným softwarem, virovou infekcí, v případě požáru, 
záplav nebo jiných přírodních katastrof.

4. V maximálně přípustném rozsahu povoleným aplikovatelným právem je tato  
 záruka vaším jediným opravným prostředkem ve vztahu k poruchám produktu a  
 všechny ostatní záruky a smluvní podmínky, explicitně nebo implicitně nebo  
 jinak vzhledem k tomuto produktu, jsou vyloučeny a SCEE a ani žádná jednotka  
 Sony, dodavatelé nebo autorizovaná servisní střediska nebudou odpovědni za  
 zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné poškození nebo ztrátu.

Pokud tento produkt vyžaduje opravu, na kterou se nevztahuje záruka, prosíme 
obraťte se na asistenční linku služeb zákazníkům. Pokud se vaše země nenachází 
na seznamu uvedených zemí, obraťte se na svého prodejce.

Autorská práva a ochranné známky
„ ”, “PlayStation”, „ ”, „DUALSHOCK” a „ ” jsou 
registrované ochranné známky společnosti Sony Computer Entertainment Inc.

„SONY” a „ ” jsou registrované ochranné známky a „MagicGate“ je ochranná 
známka společnosti Sony Corporation.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by 
method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned 
by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright 
protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is 
intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized 
by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

This product is manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and 
the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.  
Confidential unpublished works. ©1992-1997 Dolby Laboratories. All rights 
reserved.

“DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks of DTS, Inc.

i.LINK and i.LINK logo “ ” are trademarks.

Sony Computer Entertainment Inc. uses DNAS (Dynamic Network Authentication 
System), a proprietary authentication system, to help protect copyright and security 
in connecting the PlayStation®2 console to a network. DNAS may retrieve 
information about a user’s hardware and software for authentication, copy 
protection, account blocking, system, rules, or game management and other 
purposes. The information collected does not identify the user personally. The 
unauthorised transfer, exhibition, export, import or transmission of programs and 
devices circumventing its authentication scheme may be prohibited by law.
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O ochraně proti kopírování
Technologie proti kopírování obsažená na disku DVD může zabránit nebo omezit 
kopírování takového disku na tomto zařízení. Záznam nebo kopírování disků DVD 
pro soukromé účely odstraněním nebo obcházením technologie proti kopírování 
může být podle platného právního řádu zakázáno.
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