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VÝSTRAHY

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

VAROVÁNÍ – Používání ovládání, aplikace úprav nebo 
provádění procedur jinak, než jak je uvedeno v tomto 
dokumentu, může vyústit v nebezpečné vystavení se 
radiaci.

Toto zařízení je klasifikováno jako laserový výrobek třídy 1 pod
normou IEC60825-1+A2:2001.

•  Tento produkt je určený osobám starším než 6 let.
•  Systém PSP® nepoužívejte dlouhodobě. Po každé hodině hraní si 

udělejte 15-minutovou přestávku, abyste předešli únavě očí.
•  Pokud se u vás vyskytne jakýkoliv z následujících zdravotních 

problémů, okamžitě přestaňte systém používat. Pokud symptomy 
přetrvávají, obraťte se na svého lékaře.

 – Závrať, nevolnost, únava nebo symptomy připomínající kinetózu
 –  Nepohodlí nebo bolest určitých částí těla (oči, uši, ruce nebo 

ramena)

Regulační informace
•  Výrobní štítek je umístěný v prostoru pro baterii.
•  Toto zařízení bylo vyzkoušené a splňuje ustanovení směrnice 

R&TTE při použití kabelu, který je kratší než 3 metry.
•  Toto zařízení splňuje ustanovení normy EN55022 třída B a 

EN55024 a lze jej používat v následujících oblastech: obytné 
oblasti, komerční oblasti a v oblasti spotřebního průmyslu.

 
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.

Fotosenzitivita

Vždy hrajte v dobře osvětlených prostorách. Dělejte si pravidelné 
přestávky - 15 minut každou hodinu. Pokud jste unavení anebo ospalí, 
nehrajte hry.
Některé osoby, které jsou citlivé na blikání světel nebo na geometrické 
obrazce a útvary, mohou při sledování televize nebo hraní videoher 
utrpět epileptický záchvat. Pokud trpíte epilepsií, poraďte se před 
hraním her s lékařem, a pokud během hraní hry dojde k výskytu 
některého z níže uvedených symptomů, okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc: nevolnost, rozmazané vidění, svalový třes, jiné nepřirozené 
pohyby, ztráta vědomí, zmatenost a/nebo křeče.
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Opakované poruchy pohybu

Systém PSP® nepoužívejte dlouhodobě. Každou hodinu si udělejte 
15-minutovou přestávku. Pokud se objeví bolesti v rukách, zápěstích 
nebo v ramenech, okamžitě ukončete používání systému PSP®. Pokud 
tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.

Sluchátka
Hlasitost zvuku ve sluchátkách nastavte tak, abyste slyšeli zvuky 
zvenčí. Pokud se objeví zvonění v uších nebo jiný nepříjemný stav, 
ukončete používání sluchátek.

Rádiové vlny

Rádiové vlny mohou nevhodně ovlivňovat elektronická zařízení nebo 
zdravotnická zařízení (například kardiostimulátory), které mohou 
selhat a způsobit zranění.
•  Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, 

poraďte se před použitím bezdrátového zařízení s lékařem, nebo s 
výrobcem lékařského zařízení.

•  Při používání bezdrátových zařízení uchovávejte systém PSP® 
minimálně 20 cm od kardiostimulátoru nebo jiných lékařských zařízení.

•  Pokud používáte kardiostimulátor, nenoste systém PSP® v náprsní 
kapse.

•  Máte-li podezření na rušení funkčnosti kardiostimulátoru, okamžitě 
vypněte systém PSP®.

•  Nepoužívejte bezdrátové síťové funkce v následujících oblastech:
 –  Oblasti, kde je jejich použití zakázáno (např. letadla nebo 

nemocnice). Pokud se nacházíte v prostorách zdravotnického 
zařízení, řiďte se při používání systému PSP® směrnicemi tohoto 
zařízení. Používáním systému PSP® během startu letadla nebo 
přistávání nebo používáním funkce bezdrátové sítě můžete porušovat 
bezpečnostní opatření, přičemž porušení se trestá pokutou.

 – Zalidněné oblasti.
 –  Oblasti v blízkosti poplašných požárních zařízení, automatických 

dveří a jiného automatického vybavení.
•  Při používání bezdrátového zařízení ve vozidlech buďte opatrní 

- rádiové vlny mohou v některých vozidlech narušovat funkčnost 
elektronických zařízení.

O DNAS

Společnost Sony Computer Entertainment Inc. používá DNAS 
(Dynamic Network (síť) Authentication System), patentovaný  
systém ověřování, aby chránila autorská práva a bezpečnost při 
připojování systému PSP® k síti. DNAS může pro ověření, ochranu, 
blokování účtu, řízení systému, pravidel, hry a z dalších důvodů 
získat informace o hardwaru a softwaru uživatele. Získané informace 
neidentifikují přímo uživatele osobně. Neoprávněné převážení, 
ukazování, exportování, importování nebo přenášení programů a 
zařízení, které obchází schéma ověřování, může být zakázáno 
zákonem.

System Software (Systémový software)

Systémový software, který se nachází v tomto výrobku, podléhá 
omezené licenci od společnosti Sony Computer Entertainment Inc. 
Více informací získáte na webové adrese  
http://www.scei.co.jp/psp-eula
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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.
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Informace týkající se funkčnosti systému, které jsou publikovány v 
této dokumentaci, se mohou lišit od informací týkajících se vašeho 
systému PSP® v závislosti na aktuální verzi systémového software.

O dokumentaci k systému PSP®

Dokumentace k systému PSP® (PlayStation®Portable) obsahuje 
následující informace:

Bezpečnost a podpora (tento dokument)
Obsahuje bezpečnostní informace týkající se používání systému 
PSP®, pokyny k odstraňování problémů, technické údaje a další 
informace.

Stručná příručka
Tento dokument obsahuje informace o základním ovládání systému 
PSP®.

Uživatelská příručka 
(dostupná na adrese: eu.playstation.com/manuals)
Tento online dokument lze otevřít na internetu. Obsahuje detailní 
informace týkající se používání softwaru systému PSP®.

O	dokumentaci	k	systému	PSP®
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Před prvním použitím

Bezpečnostní opatření
Než začnete systém používat, důkladně si přečtěte dodané pokyny. 
Uschovejte je pro případ budoucí potřeby.

Kompatibilita příslušenství
Příslušenství určené pro sérii PSP-1000 a/nebo sérii PSP-2000 
není kompatibilní s příslušenstvím pro sérii PSP-3000. Bližší
informace získáte na webové stránce eu.playstation.com/psp.

Bezpečnost

Tento produkt byl vyroben s maximálním ohledem na bezpečnost. 
Každé elektrické zařízení může ovšem 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 výstrahami, bezpečnostními opatřeními a pokyny.
•  Pravidelně kontrolujte AC adaptér, zda není poškozen, a výskyt 

usazeného prachu okolo zástrčky a zásuvky.
•  Pokud zařízení začne fungovat nepřirozeným způsobem, vycházejí 

z něj neobvyklé zvuky nebo je na dotyk příliš horké, odpojte AC 
adaptér ze zásuvky a okamžitě odpojte všechny ostatní kabely.

Používání a manipulace

•  Zařízení používejte v dobře osvětlených prostorách a zachovávejte 
bezpečnou vzdálenost obličeje od obrazovky.

•  Systém PSP® nepoužívejte dlouhodobě. Abyste se vyvarovali únavě 
očí, udělejte si každou hodinu hraní 15-minutovou přestávku.

•  Nastavujte hlasitost opatrně. Nastavíte-li příliš vysokou hlasitost, 
může to uškodit vašemu sluchu nebo poškodit reproduktory.

•  Systém a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, protože 
malé děti mohou spolknout malé části zařízení (např. kartu 
Memory Stick Duo™).

•  Systém nepoužívejte při řízení vozidla nebo jízdě na kole. 
Sledování displeje nebo používání systému během řízení 
automobilu nebo jízdy na kole může vést k nehodě.

•  Systém ani jeho příslušenství nepoužívejte v blízkosti vody.
•  Používejte výhradně přídavná zařízení/příslušenství, které 

doporučuje výrobce.
•  Nevystavujte systém ani jeho příslušenství působení vysokých 

teplot, vlhkosti nebo přímého slunečního tepla.
•  Nenechávejte systém ani jeho příslušenství v automobilech se 

zavřenými okny (zejména v létě).
•  Nevystavujte systém ani jeho příslušenství působení prachu, kouře 

nebo páry.
•  Dbejte na to, aby se do systému nebo jeho příslušenství nedostala 

žádná kapalina nebo malé předměty.
•  Systém ani jeho příslušenství neumisťujte na šikmou nebo 

nestabilní plochu nebo na plochu s vibracemi.
•  Se systémem ani s jeho příslušenstvím neházejte a dbejte na to, aby 

vám zařízení nespadla na zem nebo jste na ně nestoupli, a 
nevystavujte je působení silných nárazů. Pokud máte systém PSP® 
při sezení v zadní kapse u kalhot nebo jste jej umístili na dno batohu 
společně s těžkými předměty, může dojít k poškození systému.

•  Během hraní hry netlačte na systém PSP® příliš velkou silou ani ho 
nevystavujte silným nárazům. V opačném případě hrozí poškození 
systému nebo otevření krytu disku, vysunutí disku apod. 
Analogovou páčku používejte opatrně.

•  Na systém ani na jeho příslušenství nepokládejte těžké předměty.
•  Nedotýkejte se konektorů systému nebo příslušenství ani do nich 

nevkládejte žádné předměty.
•  Během používání systému se jej ani AC adaptéru nedotýkejte delší 

dobu. V závislosti na podmínkách používání může teplota systému 
nebo AC adaptéru vystoupit až na 40 °C nebo víc. Dlouhodobý kontakt 
za takových podmínek může způsobit nízkoteplotní popáleniny*. 

Bezpečnostní	opatření
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 *  K nízkoteplotním popáleninám může dojít v případě dlouhodobého 

kontaktu pokožky s předměty se střídavým proudem i při relativně 
nízkých teplotách (40 °C a víc).

•  Pokud systém připojujete k plazmovému nebo projekčnímu 
televizoru, nenechávejte neměnný obraz na televizní obrazovce po 
delší dobu, protože by na ní mohl zůstat jeho stín natrvalo.

 * Netýká se obrazovek typu LCD

Používání AC adaptéru

•  Nedotýkejte se zástrčky AC adaptéru mokrýma rukama.
•  Pokud je AC adaptér nebo systém připojený do sítě, nedotýkejte se 

těchto součástí během bouřky s hromobitím.
•  Nepoužívejte jiný napájecí zdroj než dodanou baterii (nebo 

schválenou náhradní baterii) a AC adaptér.
•  Dbejte na to, aby se na systému nebo konektorech příslušenství 

nehromadil prach. Pokud se na konektorech systému nebo na AC 
adaptéru nahromadí prach, před jejich připojením prach utřete. 
Prach nebo jiná látka vyskytující se na konektorech může vést k 
požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

•  Před čištěním systému nebo v případě, že systém nebudete delší 
dobu používat, odpojte AC adaptér ze sítě, odpojte jakékoliv jiné 
kabely a ze systému vyjměte baterii.

•  AC adaptér umístěte tak, aby se na něj nešlapalo a aby nebyl 
stlačený (zejména v oblasti zástrčky a vývodu ze systému).

•  Při odpojování uchopte AC adaptér za zástrčku a vytáhněte jej 
přímo z elektrické zásuvky. Nikdy jej nevytahujte držením za kabel 
nebo v úhlu.

•  Pokud je systém zakrytý jakoukoliv tkaninou, nepoužívejte ho k 
hraní her, přehrávání videa nebo hudby. Pokud chcete systém 
pozastavit nebo ho dočasně uschovat během hraní hry, přehrávání 
videa nebo hudby, přepněte systém do režimu spánku, než ho 
vložíte do pouzdra nebo obalu.

Bezpečnostní	opatření

•  AC adaptér nepřipojujte k napěťovému transformátoru nebo k 
proudovému měniči. Připojení AC adaptéru k napěťovému 
transformátoru (při cestě do zahraničí) nebo k proudovému měniči 
(při používání v automobilu) může vést k tvorbě tepla v AC 
adaptéru a k následným popáleninám nebo selhání systému.

•  Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být 
snadno přístupná.

LCD obrazovka

•  LCD obrazovka je vyrobena ze skla a pokud je vystavena 
nadměrné síle, může prasknout.

•  Na obrazovce se mohou v některých místech objevit černé (tmavé) 
obrazové body a trvale rozsvícené obrazové body. Zobrazení 
takovýchto bodů je normální jev související s LCD obrazovkami a 
neznamená poruchu systému. LCD obrazovky se vyrábějí pomocí 
velmi přesné technologie. Na každé obrazovce však existuje velmi 
malé množství tmavých obrazových bodů nebo trvale rozsvícených 
obrazových bodů. Po vypnutí systému se na obrazovce může 
zobrazovat po dobu několika sekund zdeformovaný obraz.

• Přímé působení slunečního záření může poškodit LCD obrazovku.
•  Při používání systému ve studeném prostředí se v grafice mohou 

zobrazovat stíny nebo se může obrazovka zdát tmavší než obvykle.
  Nejde o poruchu a po zvýšení teploty se obrazovka uvede do 

normálního stavu.
•  Na obrazovce neponechávejte delší dobu zobrazené statické 

obrázky. Na obrazovce může natrvalo zůstat zobrazený slabý obraz.
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O „čtecím zařízení“

Nedotýkejte se „čtecího zařízení“, které se v systému nachází pod 
krytem disku. Systém by se mohl dotknutím čtecího zařízení 
poškodit.

Memory Stick Duo™

Abyste dosáhli nejlepších výsledků, řiďte se následujícími pokyny:

•  Nedotýkejte se oblasti konektoru (A) rukama nebo kovovými 
předměty.

•  Při psaní do oblasti pro poznámky (B) příliš netlačte.
•  Nepoužívejte ani neukládejte kartu Memory Stick Duo™ na 

následujících místech:
 – Místa s výskytem vysoké teploty (např. vyhřáté vozidlo)
 – Místa vystavená působení přímého slunečního světla
 – Místa s vysokou vlhkostí nebo s možností výskytu koroze

•  Pokud používáte paměťovou kartu Memory Stick Duo™ bez 
přepínače ochrany proti zápisu, dávejte si pozor, abyste náhodně 
data nepřepsali nebo nevymazali. Pokud vaše paměťová karta 
Memory Stick Duo™ disponuje přepínačem ochrany proti zápisu, 
můžete zabránit ukládání, úpravě nebo vymazání dat nastavením 
přepínače do polohy LOCK (zamknuto).

Zaznamenané údaje
Nepoužívejte kartu Memory Stick Duo™ následujícími způsoby  
(v opačném případě hrozí ztráta nebo poškození dat):
•  Nevyjímejte kartu Memory Stick Duo™ ani nevypínejte systém v 

případě načítání nebo ukládání údajů nebo probíhajícího formátování.
•  Nepoužívejte kartu na místech, která jsou vystavená působení 

statické elektřiny nebo elektrického rušení.

Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde ke ztrátě dat nebo jejich 
poškození, software ani data zpravidla nelze obnovit. 
Společnost Sony Computer Entertainment Inc. a její dceřiné 
nebo přidružené společnosti nepřebírají zodpovědnost za 
škody, náklady nebo výdaje související se ztrátou nebo 
poškozením softwaru či dat.

Pouzdra a obaly
•  Pokud systém PSP® ukládáte do komerčně dostupného pouzdra, 

nejdřív ho buď vypněte nebo přepněte do režimu spánku. Systém 
nepoužívejte, je-li uložen v pouzdře. Pokud systém necháte zapnutý 
nebo ho budete používat, když je uložen v pouzdře, může dojít k jeho 
přehřátí nebo poškození.

•  Přepnutím systému PSP® a dálkového ovladače do režimu Hold 
zabráníte nežádoucímu spuštění systému.

Bezpečnostní	opatření

Čtecí	zařízení
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Nikdy nerozebírejte systém ani příslušenství

Systém PSP® a jeho příslušenství používejte v souladu s pokyny 
uvedenými v této příručce. Neposkytuje se žádné oprávnění na analýzu 
nebo úpravu systému, nebo analýzu a používání konfigurace jeho 
obvodů. Rozebrání (demontáž) způsobí ztrátu platnosti záruky a může 
být škodlivé. LCD obrazovka obsahuje nebezpečné vysokonapěťové 
komponenty a laserový paprsek, používaný pro načítání UMD, může v 
případě přímého kontaktu s očima způsobit poškození zraku.

Používání přístupového bodu

Při použití skenovací funkce systému PSP® pro volbu přístupového 
bodu bezdrátové sítě LAN, mohou být zobrazeny přístupové body, 
které nejsou určeny pro veřejné použití. Připojujte se pouze k osobním 
přístupovým bodů, které jste oprávněni používat, nebo k těm, které jsou 
součástí veřejné bezdrátové sítě LAN nebo služby hotspot.

Používání systému v zahraničí

Při cestách do zahraničí se řiďte všemi příslušnými pokyny a předpisy.

Kondenzace vlhkosti

Pokud systém PSP® nebo UMD přenesete přímo ze studeného do 
teplého prostředí, na objektivu uvnitř systému nebo na UMD se může 
vysrážet vlhkost. Pokud dojde k této situaci, systém nemusí fungovat 
správně. V takovém případě vyjměte UMD a vypněte a odpojte 
systém. Nezasunujte UMD zpět do té doby, dokud se vlhkost 
neodpaří (po několika hodinách). Pokud systém stále nepracuje 
správně, obraťte se na příslušnou asistenční linku pomoci zákazníkům 
PSP®, kterou naleznete v každé softwarové příručce systému PSP®.

Manipulace s UMD

•  Nedotýkejte se otvoru na zadní straně disku prsty (záznamový 
povrch disku).

•  Dbejte na to, aby se na disk nedostal prach, písek, cizí předměty a 
jiné nečistoty.

•  Pokud se UMD zašpiní, jemně otřete vnějšek a povrchy UMD se 
záznamem pomocí jemného hadříku. Nepoužívejte rozpouštědla 
nebo jiné chemikálie.

•  Nepoužívejte disk UMD, který je naprasklý, zdeformovaný nebo byl 
opravován. Disk UMD by mohl uvnitř systému PSP® prasknout, což 
by mohlo vést k vašemu zranění nebo poškození přístroje.

Zacházení s vnějšími povrchy a péče o ně
Řiďte se následujícími pokyny, abyste předešli zhoršení stavu 
systému PSP® nebo poškození jeho barvy.
•  Nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné chemikálie při čištění jeho 

vnějšího povrchu.
•  Zabraňte dlouhodobějšímu přímému kontaktu systému s gumovými 

nebo vinylovými výrobky.
•  Pro otření povrchu systému nepoužívejte chemicky upravovanou 

tkaninu.

Než začnete používat analogovou páčku

•  Nepokoušejte se odstranit analogovou páčku z přední strany 
systému. Mohlo by dojít k poškození systému či poranění. 

•  Nejlepších výsledků dosáhnete, když zvolíte položku  (Settings) 
  (System Settings) a po zobrazení obrazovky „System 

Information“ otáčejte analogovou páčkou krouživým pohybem. 
Tímto upravíte dosah pohybu analogové páčky.

Bezpečnostní	opatření
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O baterii

Bezpečnostní opatření týkající se baterií

  Výstrahy

Nedotýkejte se poškozených nebo vytékajících baterií.
Kontakt s tímto materiálem může vést k zranění nebo k popálení 
zraku nebo pokožky. I přes počáteční neviditelnost chemických látek 
mohou chemické změny v materiálu vést k pozdějším zraněním.

Pokud dojde ke kontaktu s materiálem z vytékající baterie, učiňte 
následující kroky:
•  Pokud se materiál dostane do očí, oči si neotírejte. Okamžitě 

oči vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře.
•  Pokud dojde ke kontaktu materiálu s pokožkou nebo oděvem, 

zasáhnuté místo okamžitě opláchněte čistou vodou. V případě 
výskytu bolesti nebo zánětu se obraťte na lékaře.

S bateriemi manipulujte opatrně. 
V případě neopatrné manipulace s bateriemi hrozí riziko výbuchu, 
požáru nebo chemického popálení.
•  Dbejte na to, aby se baterie nedostaly do kontaktu s ohněm nebo 

vysokými teplotami (přímé sluneční světlo, vozidlo na slunci nebo 
blízkost tepelného zdroje).

• Dbejte na to, aby nedošlo ke zkratu baterií.
• Nerozebírejte ani neupravujte baterie.
•  Chraňte baterie před poškozením. Nepřenášejte ani neuchovávejte 

baterie spolu s kovovými předměty (mince, klíče apod.). V případě 
jejich poškození baterie nepoužívejte.

•  S bateriemi neházejte, dávejte pozor, aby vám nespadly na zem a 
chraňte je před silnými otřesy.

O	baterii

Čištění

Před čištěním odpojte v zájmu zachování bezpečnosti AC adaptér z 
elektrické zásuvky, odpojte jakékoliv jiné kabely a ze systému 
vyjměte baterii.

Čištění vnějšího povrchu a obrazovky LCD
Obrazovku vyčistěte pomocí měkké tkaniny.

Čištění konektorů
Pokud dojde k znečištění konektorů sluchátek nebo dálkového 
ovladače, může docházet k výskytu šumu nebo rušení zvuku. 
Konektory očistěte pomocí suché a měkké tkaniny.
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•  Na baterie nepokládejte těžké předměty ani na ně nevyvíjejte příliš 

velký tlak.
•  Dbejte na to, aby se baterie nedostaly do kontaktu s kapalinami. 

Pokud se baterie navlhčí, nepoužívejte je, dokud se úplně nevysuší.
• Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí.
•  Pokud systém PSP® nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj 

baterie a uschovejte je na chladném místě mimo dosah dětí.
•  Používejte výhradně dodané baterie nebo náhradní baterie určené 

do systému PSP®.

Nabíjení

Baterii můžete nabíjet pomocí AC adaptéru nebo USB kabelu 
(prodáván samostatně). Bližší informace týkající se nabíjení baterie 
naleznete ve Stručné příručce přiložené k systému.

Odhadovaný čas nabíjení baterie
Nabíjení pomocí AC adaptéru Přibližně 2 hodiny 20 minut

Nabíjení pomocí USB kabelu Přibližně 5 hodin

Uvedené hodnoty se týkají úplně vybité baterie.

Tipy
•  Systém PSP® nepoužívejte s AC adaptérem v případě, že není v systému 

vložena baterie. Pokud je AC adaptér náhle odpojen, může dojít k 
poškození systému.

•  Baterii nabíjejte při teplotě 10 °C až 30 °C. Při odlišných teplotách 
nemusí být nabíjení tolik účinné.

•  Nabíjení může trvat déle, je-li systém během nabíjení spuštěný nebo 
pokud je pro nabíjení použit USB kabel.

•  Nabíjení pomocí USB kabelu využívá zdroj energie na USB portu 
připojeného zařízení. Baterii nabijte připojením systému PSP® k zařízení, 

O	baterii

které je vybavené high-power USB portem. Pokud použijete low-power 
USB port nebo USB hub (USB rozbočovač), baterie nemusí být možné 
tímto způsobem nabíjet.

•  Pokud je k systému PSP® připojen AC adaptér současně s USB kabelem, 
baterie bude nabíjena pomocí AC adaptéru.

•  Systém PSP® nepoužívejte ani nenabíjejte, pokud je kryt baterie 
odstraněn. Pokud by byla baterie náhle vyjmuta, mohla by spadnout a 
poškodit se, což by vedlo k selhání systému.

Odhadovaná délka výdrže baterie

Hraní her Přibližně 3 - 6 hodin *1

Přehrávání videa Přibližně 3 - 5 hodin *2

*1    Založeno na testech provedených pomocí dodané baterie, se systémem v 
režimu pro jednoho hráče, se sluchátky a použitím dálkového ovladače a 
vypnutou bezdrátovou sítí LAN.

*2   Na základě testů při použití různých systémových reproduktorů a 
sluchátek, úrovní hlasitosti a úrovní jasu obrazovky.

Tip
Výdrž baterie se může lišit v závislosti na typu přehrávaného obsahu 
nebo podmínek používání (např. jas obrazovky a okolní podmínky). 
Výdrž baterie se s jejím věkem zkracuje.
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Kompatibilní média
Níže uvedená média lze použít v systému PSP®. V této příručce se 
výraz „Memory Stick Duo™“ používá pro označení všech typů médií 
Memory Stick™ v níže uvedené tabulce.

Druh Logo

UMD

Memory Stick Duo™ (není 
kompatibilní s MagicGate™)

MagicGate™ Memory Stick Duo™ *1

Memory Stick Duo™ (kompatibilní s 
MagicGate™) *1 *2

Memory Stick PRO Duo™ *1 *2

Memory Stick PRO-HG Duo™ *1 *2

Memory Stick Micro™ (M2™) *1 *2 *3

*1   Kompatibilní s MagicGate™
*2   Kompatibilní s režimem vysokorychlostního přenosu dat přes paralelní 

rozhraní. Skutečná rychlost přenosu dat se liší v závislosti na zařízení 
kompatibilním s Memory Stick Duo™.

Kompatibilní	média

Životnost baterie

•   Svazek baterií má omezenou životnost. Opakované používání a stáří 
baterie způsobují její nižší výkon. Pokud životnost baterie končí 
nebo dojde ke jejímu vyboulení, je vhodné baterii vyměnit.

•  Životnost baterie závisí na jejím uskladnění, používání a na faktorech 
okolí (např. teplota).

Výměna baterie

•  Z bezpečnostních důvodů před vyměňování baterie systém vypněte, 
odpojte síťový kabel AC a odpojte jakékoliv jiné kabely.

•  Pokud se po vybití baterie nebo jejím vyjmutí ze systému nebude 
systém používat, je pravděpodobné, že dojde k vymazání nastavení 
data a času. Pokud dojde k této situaci, zobrazí se při nejbližším 
zapnutí systému PSPTM obrazovka pro nastavení data a času.

Skladování baterie

Pokud systém nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii. 
Baterii skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.
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Omezení velikosti souboru
Specifikace souborového systému používaného na médiích Memory 
Stick™ omezuje velikost souborů, které lze zaznamenat nebo přehrát, 
na velikost menší než 4 GB na jeden soubor.

MagicGateTM

  je termín popisující technologii pro 
ochranuautorských práv vyvinutou společností Sony Corporation.

Kompatibilní	média

*3   Abyste mohli použít médium Memory Stick Micro™, musíte ho 
nejdříve vložit do adaptéru M2 Duo-size. Pokud je médium Memory 
Stick Micro™ vloženo přímo do systému, je možné, že ho již nebude 
možné vyjmout.

Tipy
•  Médium Memory Stick™ standardní velikosti nelze v systému použít.
•  Pokud se karta Memory Stick Duo™ naformátuje v jiném zařízení, než v 

systému PSP® (např. v počítači), je možné, že systém takové médium 
nerozpozná. Pokud k takové situaci dojde, zvolte v nabídce položku  

 (System Settings)  „Format Memory Stick™“ a přeformátujte 
kartu Memory Stick Duo™.

UMD

UMD obsahuje kód regionu, který je přiřazený každému prodejnímu 
regionu. Tento systém dokáže přehrávat UMD s kódem regionu 
„ALL“ nebo „2“.

Memory Stick™

Paralelní přenos dat (vysokorychlostní přenos dat)
Paralelní přenos dat je technologie vysokorychlostního přenosu dat 
umožňující současné používání více vstupních/výstupních datových 
konektorů na kartě Memory Stick™ (paralelní rozhraní). Systém 
PSP® podporuje čtyřbitový paralelní přenos dat. Čas potřebný pro 
čtení a zápis se ovšem liší podle použitého média.
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Odstraňování problémů

Než požádáte o servisní zákrok
Pokud dojde k výskytu problému se systémem PSP®, přečtěte si tuto 
část. Pokud problém přetrvává, obraťte se na příslušnou asistenční 
linku pomoci zákazníkům PSP®, kterou naleznete v každé softwarové 
příručce PSP®.

Problémy s napájením, baterií a nabíjením

Systém se nezapne.
,  Baterie může být vybita. Nabijte baterii.
, Ověřte, zda je baterie správně nainstalovaná.

Baterie se nenabíjí nebo se nenabije úplně.
,  Používáte-li AC adaptér, ověřte, zda je správně připojen k 

systému a do elektrické zásuvky.
,  Používáte-li USB kabel, ověřte, zda je USB kabel plně zasunut 

do systému a USB zařízení a zda je USB zařízení zapnuto.
,  Baterie se nemusí efektivně nabíjet nebo její nabíjení může trvat 

déle, což závisí na podmínkách používání nebo okolních 
faktorech během nabíjení. Podrobnosti jsou uvedeny v části „O 
baterii“ (  strana 10).

,  Ověřte, zda jsou konektory systému (jako například USB 
konektor) a konektory AC adaptéru nebo USB kabelu čisté. 
Pokud jsou znečištěné, utřete je měkkou a suchou tkaninou.

,  Používáte-li AC adaptér, ověřte, zda používáte správný AC 
adaptér pro tento produkt.

,  Některá USB zařízení nelze použít k nabíjení baterií. Podrobnosti 
jsou uvedeny v části „O baterii“ (  strana 10).

,  Připojujete-li USB kabel během hraní hry, systém PSP® 
automaticky nepřejde do režimu USB.

,  Pokud je položka „USB Auto Connect“ (Automaticky připojit 
USB) v nabídce  (System Settings – Systémová nastavení) 
nastavena na hodnotu „Off“ (vypnuto), je nutné nastavit systém do 
režimu USB ručně. Vyberte možnost  (USB Connection – 
Připojení USB) v nabídce  (Settings – Nastavení).

Baterie vydrží poměrně krátkou dobu.
,  Baterie se může vybít dříve v závislosti na způsobu uskladnění, 

podmínkách používání a okolních faktorech. Podrobnosti jsou 
uvedeny v části „O baterii“ (  strana 10).

Baterie je vyboulená nebo deformovaná.
,  Pokud se baterie vyboulí, okamžitě ji vyměňte.

Obrazovka

Obrazovka náhle ztmavne.
,  Pokud je položka „Backlight Auto-Off“ v nabídce  (Nastavení 

úsporného režimu) zapnutá, podsvícení LCD obrazovky se bude 
automaticky vypínat po uplynutí stanovené doby nečinnosti 
systému.

,  Pokud je položka „Auto Sleep“ v nabídce  (Nastavení 
úsporného režimu) zapnutá, systém se automaticky přepne do 
režimu Sleep po uplynutí stanovené doby nečinnosti systému.

Obrazovka je tmavá a není na ní téměř nic vidět.
,  Pro nastavení jasu obrazovky použijte tlačítko Displej na přední 

části systému.

Než	požádáte	o	servisní	zákrok
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Černé nebo nepřetržitě rozsvícené obrazové body se 
neztrácejí.
,  LCD obrazovky jsou vyrobené pomocí velmi přesné technologie, 

avšak v některých případech se na obrazovce mohou zobrazovat 
černé (tmavé) nebo nepřetržitě rozsvícené obrazové body. 
Nejedná se o systémovou poruchu. Podrobnosti jsou uvedeny v 
části „Bezpečnostní opatření“ (  strana 6).

Barva obrazovky nevypadá správně.
,  Pokud je „Theme“ (Téma) v nabídce   (Theme Settings) 

nastaveno na „Original“ (Originální), barva pozadí se na začátku 
každého měsíce automaticky změní.

Video nelze odesílat do televizoru.
,  Ověřte, zda je výstupní video kabel plně zasunut do systému a 

televizoru.
,  Některé televizory nemusí být schopné zobrazit video ze systému 

PSP®.
,  Systém PSP® odesílá video signál ve formátu NTSC. Pokud je 

použita obrazovka, která nepodporuje formát NTSC, nebude 
vidět žádný obraz. Bližší informace získejte od výrobce 
televizoru.

Pokud je jako video výstup použit televizor, zobrazují se 
po stranách obrazu (nebo nad obrazem a pod ním) černé 
pruhy.
,  Vzhledem k tomu, že velikost obrazu video výstupu v televizoru 

je pro hry nebo obrazovky internetového prohlížeče určena 
předem, mohou se podél okrajů obrazu zobrazovat vodorovné 
nebo svislé černé pruhy.

Když je systém PSP® připojen k televizoru, obrazovka 
náhle ztmavne.
,  Pokud je zapnuta funkce „Screensaver“ (Šetřič obrazovky) v 

nabídce  (Connected Display Settings – Nastavení připojené 
obrazovky), bude automaticky aktivován šetřič obrazovky, pokud 
po určitou dobu nebudou prováděny žádné operace.

Zvuk

Ze zařízení nevychází zvuk.
,  Ověřte, zda není hlasitost nastavená na nulu. Zkuste zvýšit 

hlasitost.
,  Ověřte, zda není vypnutý zvuk. Pro zrušení nastavení vypnutí 

zvuku použijte tlačítko zvuku na přední části systému.
,  Po připojení sluchátek nebo výstupního video kabelu nevychází z 

reproduktorů systému PSP® žádný zvuk.

Hlasitost se nezapne.
,  Pokud je položka „AVLS“ v nabídce  (Nastavení zvuku) 

nastavena do polohy „On”, bude omezena maximální úroveň 
hlasitosti.

,  Optimální sluchátka jsou zkonstruovány tak, aby omezovaly 
hladinu akustického tlaku na max. hodnotu 90 dB.

,  Po připojení výstupního video kabelu nelze měnit hlasitost 
pomocí tlačítka Hlasitost + nebo tlačítka Hlasitost - na systému 
PSP®. Upravte nastavení hlasitosti na připojeném zařízení.

Ze sluchátek nevychází žádný zvuk nebo je v nich slyšet 
šum.
,  Ověřte, zda jsou sluchátka plně zasunuta do systému.

Než	požádáte	o	servisní	zákrok
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Interní mikrofon systému PSP® nezachycuje zvuk.
,  Pokud jsou připojena sluchátka s mikrofonem (prodávají se 

samostatně), systém PSP® přijímá zvuk prostřednictvím 
mikrofonu této soupravy. Interní mikrofon nelze použít.

UMD

Systém nerozpoznal UMD.
,  Posuňte přepínač POWER/HOLD nahoru a podržte ho po dobu 

nejméně 3 sekund, dokud kontrolka POWER nezhasne. Přívod 
energie bude plně odpojen. Poté opět zapněte systém.

Po spuštění UMD se zobrazí zpráva doporučující 
aktualizaci.
,  Aktualizujte systémový software. Bližší informace o aktualizacích 

naleznete ve Stručné příručce, která se dodává se systémem.

Memory Stick Duo™

Kartu Memory Stick Duo™ nelze vložit.
,  Při vkládání karty Memory Stick Duo™ dbejte na správný směr 

karty.
,  Ověřte, že je vloženo médium typu, který lze použít v systému 

PSP®. Podrobnosti jsou uvedeny v části „Kompatibilní média“ 
(  strana 12).

Systém nerozpoznal kartu Memory Stick Duo™.
,  Pokud je médium Memory Stick Duo™ naformátováno na PC, 

nemusí být rozpoznáno systémem PSP®. Pokud k takové situaci 
dojde, zkopírujte na PC všechna data, která si přejete uchovat, a 
poté zvolte v nabídce  (Systémová nastavení) položku  
„Format Memory Stick™“ (Formátovat kartu Memory Stick™) 
a přeformátujte ji.

,  Ověřte, zda je karta Memory Stick Duo™ správně vložená. 
Pokuste se vyjmout kartu Memory Stick Duo™ a znovu ji vložit.

Systém nedokáže uložit nebo načíst data.
,  Může být problém s kartou Memory Stick Duo™. Pokuste se 

použít jinou kartu Memory Stick Duo™ (pokud ji máte k 
dispozici).

Video

Videa se nepřehrávají.
, Některé typy dat nemusí být možné přehrát.

Systém nerozpoznal video soubor.
,  Videodata, jejichž typ není se systémem kompatibilní, nebudou 

rozpoznána.
,  Pokud dojde ke změně názvu souboru nebo složky na kartě 

Memory Stick Duo™, nebo k přesunu souboru nebo složky na 
jiné místo pomocí počítače, systém ho nemusí rozpoznat.

Než	požádáte	o	servisní	zákrok
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Music (hudba)

Hudba nehraje.
,  Způsoby přehrávání mohou být pro některá hudební data, která 

jsou distribuována přes internet, omezeny. V takových případech 
nemusí být možné data na systému PSP® přehrávat.

Systém nerozpoznal hudební soubor.
,  Zkontrolujte, že jsou hudební data uložena ve správné složce na 

kartě Memory Stick Duo™. Bližší informace naleznete v 
uživatelské příručce (  strana 5).

,  Hudební data, jejichž typ není se systémem kompatibilní, 
nebudou rozpoznána.

,  Abyste mohli přehrávat data ve formátu WMA, musíte nejdříve 
aktivovat položku „Enable WMA Playback“ (Povolit přehrávání 
WMA) v nabídce  (System Settings – Systémová nastavení).

Photo (fotografie)

Obrázky se nezobrazují.
,  V závislosti na datové velikosti obrázku nelze některé obrázky 

zobrazit.
,  Pokud došlo k úpravě obrázků pomocí počítače, obrázky nemusí 

být možné zobrazit.

Systém nerozpoznal obrázkový soubor.
,  Zkontrolujte, že jsou hudební data uložena ve správné složce na 

kartě Memory Stick Duo™. Bližší informace naleznete v 
uživatelské příručce (  strana 5).

,  Pokud dojde ke změně názvu souboru nebo složky na kartě 
Memory Stick Duo™, nebo k přesunu souboru nebo složky na 
jiné místo pomocí počítače, systém ho nemusí rozpoznat.

,  Obrázky, které nejsou kompatibilní se systémem PSP®, nebudou 
rozpoznány.

Network (síť)

Připojení k síti nelze navázat.
, Ověřte, zda je přepínač WLAN na horní straně systému zapnutý. 
,  Pokud je položka „WLAN Power Save“ v nabídce 

 (Nastavení úsporného režimu) nastavena do polohy „On”, 
přenos dat nemusí proběhnout správně.

,  Mezi systémem a přístupovým bodem nebo mezi systémem a 
dalším přehrávačem je možná příliš velká vzdálenost.

,  Ověřte správnost síťových nastavení. Při úpravě síťových 
nastavení se řiďte pokyny dodanými spolu se síťovým zařízením 
a pokyny od poskytovatele internetového připojení.

,  V závislosti na nastavení přístupového bodu budete možná muset 
zadat systémovou adresu MAC. Adresu MAC můžete ověřit v 
nabídce  (Systémová nastavení) pod položkou  „System 
Information“ (Systémové informace).

,  Při komunikaci s jiným systémem v Ad Hoc Mode (režimu Ad 
Hoc) musí být oba dva systémy nastavené na stejný kanál. 
Aktuálně nastavený kanál lze ověřit v nabídce  (Síťová 
nastavení)  „Ad Hoc Mode“ (Režim Ad Hoc).

,  Pokud se v blízkosti nachází zařízení, které způsobuje 
interference rádiových vln, jako například mikrovlnná trouba, 
nemusí komunikační funkce systému pracovat správně.

Webová stránka se nezobrazuje správně.
,  Některé webové stránky se nemusí zobrazovat správně.

Než	požádáte	o	servisní	zákrok
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Jiné problémy

Systém nebo AC adaptér je horký.
,  Během používání se systém nebo AC adaptér může zahřívat. 

Nejedná se o poruchu.
,  Pokud je komunikační funkce systému aktivní, systém se může 

zahřívat více než při běžném používání. Nejedná se o poruchu.

Systém je zapnutý, avšak nefunguje.
,  Ověřte, zda není systém přepnutý do režimu Hold. Pokud ano, 

posuňte přepínač POWER/HOLD směrem nahoru a tím režim 
Hold zrušte.

Systém nefunguje správně.
,  Funkčnost systému může ovlivňovat statická elektřina a další 

podobné jevy. Po odpojení AC adaptéru z elektrické zásuvky a 
odpojení všech ostatních kabelů vyjměte baterii a odpojte AC 
adaptér, počkejte přibližně 30 sekund a poté systém restartujte.

,  Posuňte přepínač POWER/HOLD nahoru a podržte ho po dobu 
nejméně 3 sekund, dokud kontrolka POWER nezhasne. Systém 
se úplně vypne. Poté opět zapněte systém.

Datum a čas se vymazal.
,  Pokud se baterie nenabíjí a úplně se vybije nebo proběhne 

výměna baterie, nastavení systémového data a času se může 
vymazat. Při nastavování data a času postupujte podle pokynů na 
obrazovce.

Po připojení systému PSP® pomocí USB kabelu počítač 
systém nerozpozná.
,  Ověřte, zda je systém PSP® nastaven do režimu USB. Pokud ne, 

vyberte položku  (USB Connection – Připojení USB) v 
nabídce  (Settings – Nastavení).

,  Ověřte, zda je karta Memory Stick Duo™ vložena do systému 
PSP®.

,  Pokud používáte USB rozbočovač nebo jiná zařízení, nemusí 
počítač v závislosti na operačním systému počítače rozpoznat 
kartu Memory Stick Duo™, která je do systému vložená. Pokuste 
se o připojení systému k počítači přímo pomocí USB kabelu.

,  Pokud je položka „USB Charge“ (USB nabíjení) v nabídce  
(System Settings – Systémová nastavení) nastavena na hodnotu 
„On“ (Zapnuto), zařízení nemusí být rozpoznáno.

Připojené USB zařízení není systémem PSP® rozpoznáno.
,   Ověřte, zda je USB konektor na horní části systému čistý. Zkuste 

ho utřít měkkou, suchou tkaninou.

Zapomněli jste heslo.
,  Pokud obnovíte výchozí nastavení v nabídce  (Systémová 

nastavení) pomocí položky  „Restore Default Settings“ 
(Obnovit výchozí nastavení), systémové heslo bude nastaveno na 
„0000“. Bližší informace naleznete v uživatelské příručce  
(  strana 5).

   Vezměte prosím na vědomí, že pokud obnovíte výchozí nastavení 
systému, dojde také k vymazání nastavení i ostatních možností, 
které jste dříve upravili.Jakmile jsou tato vlastní nastavení 
vymazána, systém je nebude schopen obnovit.

Analogová páčka nefunguje správně.
,  Během scény, kde se symptomy objeví, otočte analogovou 

páčkou krouživým pohybem. To vám pomůže určit optimální 
pracovní rozsah.

Systém PSP® nemůže komunikovat s jiným systémem 
PSP® v režimu Ad Hoc a komunikace je přerušena.
,  Pokud je položka „UMD Cache“ (UMD mezipaměť) v nabídce 

 (System Settings – Systémová nastavení) nastavena na 
hodnotu „On“ (Zapnuto), nemusí být možné správně komunikovat.

Než	požádáte	o	servisní	zákrok
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ZÁRUKA

ZÁRUKA
Děkujeme vám za nákup tohoto produktu. Výraz „Produkt“ označuje 
systém PSP®. Tato záruka se nevztahuje na žádný software, který není 
součástí balení produktu. Systémový software, který je na systému 
PSP® přeinstalován, je vám licencován, nikoli prodán, a je určen 
výhradně pro použití jako součást systému PSP®. Podmínky licence 
tohoto systémového softwaru lze nalézt na webové adrese  
http://www.scei.co.jp/psp-eula

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. Výměna bude provedena novou 
nebo opravenou komponentou nebo jednotkou (podle uvážení SCEE), 
na kterou 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 a 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 aktuální softwarové 
příručce PSP®), kde vám podají příslušné pokyny a další pomoc.

2.  Tato záruka platí v evropských zemích, kde společnost SCEE 
uvedla tento produkt na trh, v členských zemích Evropské unie a 
dále ve Švýcarsku, Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku při splnění 
následujících podmínek:

 i.  po předložení dokladu o koupi či faktury nebo jiného důkazu  
o koupi (s uvedeným datem a jménem prodejce) spolu  
s pokaženým produktem (pokud produkt nebyl od data  
původní koupě modifikovaný nebo jinak poškozený) v době 
platnosti záruky; a

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

3.  V zájmu zabránění ztrátě/vymazání obsahu vyměnitelných 
datových paměťových médií nebo periferních zařízení je nezbytné 
před uskutečněním záručního servisu tato média z produktu 
vyjmout.

4.  Oprava nebo výměna může zahrnovat instalaci nejnovější 
aktualizace softwaru nebo firmwaru produktu.

5.  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;

ZÁRUKA



20

 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.

6.  Reklamace v rámci záruky vám nebude uznána v případě, kdy 
došlo k materiálnímu porušení licence na systémový software (viz 
http://www.scei.co.jp/psp-eula).

7.  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, 
obraťte se na asistenční linku služeb zákazníkům. Pokud se vaše země 
nenachází na seznamu uvedených zemí, obraťte se na svého prodejce.

ZÁRUKA
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Další informace

Technické údaje
Design a technické údaje přístroje mohou být pozměněny bez 
předchozího varování.

Systém PSP® (PlayStation®Portable)

LCD obrazovka 4,3 palců / 10.9 cm (16:9), průhledná, TFT
Zobrazuje přibližně 16 770 000 barev

Zvuk Stereo reproduktory

Interní disková jednotka Jednotka UMD pouze s možností čtení

Rozhraní

Konektor DC IN 5 V
Konektor pro výstup videa a sluchátka
Vysokorychlostní USB
Konektor DC OUT
Slot pro kartu Memory Stick Duo™
Wireless LAN (IEEE 802.11b)
Mikrofon

Zdroj napájení
AC adaptér: DC 5,0 V
Dobíjitelná baterie: Litium-iontová 
dobíjitelná baterie

Maximální příkon Přibližně 6 W (při dobíjení)

Vnější rozměry
Přibližně 169.4 × 18.6 × 71.4 mm (šířka × 
výška × hloubka) (nezahrnuje největší 
projekci)

Hmotnost Přibližně 189 g (včetně baterie)

Provozní okolní teplota 5°C - 35°C

Kompatibilní 
kodeky

 UMD

Video:
H.264/MPEG-4 AVC Main Profile
Level 3

Music (hudba):
H.264/MPEG-4 AVC Main Profile
Level 3, Linear PCM, ATRAC3plus™

Memory 
Stick™

Bližší informace naleznete v uživatelské 
příručce (  strana 5).

Laser UMD

Vlnová délka 655 - 665 nm

Výkon max 0,28 mW

Druh Polovodič, kontinuální

Technické	údaje
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Bezdrátové připojení LAN

Norma IEEE 802.11b

Formát modulace DS-SS (kompatibilní s IEEE 802.11b)

AC adaptér

Vstup AC 100-240 V, 50/60 Hz

Výstup DC 5 V, max. 2 000 mA

Vnější rozměry Přibližně 61 × 23 × 84 mm (šířka × výška × 
hloubka) (nezahrnuje největší projekci)

Hmotnost Přibližně 62 g

Baterie

Typ baterie Litium-iontová dobíjitelná baterie

Napětí DC 3,6 V

Kapacita 1200 mAh

Software

Software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its 
contributors is used for the communication functions of this product. 
For more information, see 
http://www.scei.co.jp/psp-license/pspnet.txt

This product adopts S3TC texture compression technology under 
licence from S3 Graphics, Co., Ltd.

This product includes RSA BSAFE® Cryptographic software from 
RSA Security Inc.
RSA, BSAFE are either registered trademarks or trademarks of RSA 
Security Inc. in the United States and/or other countries.
RSA Security Inc. All rights reserved.

U.S. and foreign patents licenced from Dolby Laboratories.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licenced from 
Fraunhofer IIS and Thomson.

This product contains  Internet browser software of 
ACCESS Co., Ltd.
Copyright © 1996-2008 ACCESS Co., Ltd. 

 is a trademark or registered trademark of ACCESS Co., 
Ltd. in  Japan and other countries.

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.

Technické	údaje
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This product is protected by certain intellectual property rights of 
Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside 
of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an 
authorised Microsoft subsidiary.

The PSP® system’s RSS Channel feature uses RSS (Really Simple 
Syndication) 2.0 technology. For details on RSS 2.0, visit 
http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss

Contains Macromedia® Flash® Player technology by Adobe 
Copyright © 1995-2008 Adobe Systems Incorporated. All rights 
reserved. Flash, Macromedia, and Macromedia Flash are either 
trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated 
in the United States and/or other countries.

Portions of the PSP® system software require the following notices 
(these statements do not affect the limited warranty offered on the 
PSP® system or UMD software):

This software is based in part on the work of the Independent 
JPEG Group.

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this 
software and its documentation for any purpose is hereby 
granted without fee, provided that (i) the above copyright 
notices and this permission notice appear in all copies of the 
software and related documentation, and (ii) the names of Sam 
Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising 
or publicity relating to the software without the specific, prior 
written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS-IS” AND WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR 
OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON 
GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, 
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES 
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA 
OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH 
THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Ochranné známky

„ “, „PlayStation“, „ “ a „ “ jsou registrované 
ochranné známky a „UMD“ je ochranná známka společnosti Sony 
Computer Entertainment Inc.

„ “ a „XMB“ jsou ochranné známky Sony Corporation a Sony 
Computer Entertainment Inc.

„SONY“ a „ “ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony 
Corporation. Také „Memory Stick Duo“, „Memory Stick PRO Duo“, 
„Memory Stick“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick 
Micro“, „M2“, „Memory Stick“„ “, „MagicGate“ a „ATRAC“ 
jsou ochranné známky stejné společnosti.

Technické	údaje
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ATOK is a registered trademark of JUSTSYSTEM CORP. in Japan 
and other countries.

Windows and Windows Media are either registered trademarks or 
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other 
countries.

Mac OS is a trademark of Apple, Inc.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím svých 
příslušných majitelů.

O národní regulaci exportu

Výrobku se mohou týkat národní zákony pro kontrolu exportu. Vaší 
povinností je plně požadavkům těchto a jiných příslušných zákonů 
týkajících se výrobku vyhovět.

Poznámka ohledně amerických právních 
předpisů týkajících se exportu

Tento produkt zahrnuje software, která podléhá jistým právním 
omezením v rámci právních předpisů Spojených států týkajících se 
exportu (U.S. Export Administration Regulations) a nesmí být 
vyvážen nebo znovu vyvezen do zemí, na něž Spojené státy uvalily 
embargo. Navíc nesmí být tento produkt vyvážen nebo znovu 
vyvážen fyzickým či právnickým osobám, u nichž to právní předpisy 
Spojených států týkající se vývozu výslovně zakazují.

Technické	údaje
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