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Neotvírejte skříň, abyste se vyvarovali zásahu 
elektrickým proudem. Servis přenechejte pouze 
kvalifikovanému personálu.

	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	příznaky	podobné	cestovní	
nevolnosti

	 –		Nepohodlí	nebo	bolest	určitých	částí	těla	(oči,	uši,	ruce	nebo	
ramena)

Regulační informace
	Výrobní	štítek	se	nachází	za	panelem	displeje.
	Toto	zařízení	bylo	vyzkoušené	a	splňuje	ustanovení	směrnice	
R&TTE	při	použití	kabelu,	který	je	kratší	než	3	metry.	

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.

VÝSTRAHA
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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.

Opakované poruchy pohybu
Systém	PSP™	nepoužívejte	dlouhodobě.	Každou	hodinu	si	
udělejte	15	minutovou	přestávku.	Pokud	začnete	pociťovat		
bolesti	v	rukách,	zápěstích	nebo	v	ramenech,	okamžitě		
ukončete	používání	systému	PSP™.	Jestliže	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	negativně	ovlivňovat	elektronická	nebo	
lékařská	zařízení	(například	kardiostimulátory),	což	může	
způsobit	jejich	selhání	a	případná	zranění.
	Pokud	používáte	kardiostimulátor	nebo	jiné	lékařské	zařízení,	
poraďte	se	s	lékařem	nebo	s	výrobcem	lékařského	zařízení	
dříve,	než	začnete	používat	bezdrátové	síťové	funkce	
(Bluetooth®	a	bezdrátová	síť	WLAN).

	Při	používání	funkce	bezdrátové	sítě	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.	nemocnice).	
Pokud	se	nacházíte	v	prostorách	zdravotnického	zařízení,	
řiďte	se	při	používání	systému	pokyny	daného	zařízení.

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

automatických	dveří	a	jiného	automatizovaného	vybavení.
	Při	používání	funkce	bezdrátové	sítě	ve	vozidlech	buďte	opatrní	
-	rádiové	vlny	mohou	v	některých	vozidlech	narušovat	
funkčnost	elektronických	zařízení.
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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/.

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	produktu	vyhovět.

Poznámka k americkým právním předpisům 
týkajících se exportu

Tento	produkt	obsahuje	software,	který	podléhá	jistým	právním	
omezením	v	rámci	právních	předpisů	Spojených	států	týkajících	
se	exportu	(U.S.	Export	Administration	Regulations)	a	nesmí	být	
vyvážen	nebo	znovu	vyvážen	do	zemí,	na	něž	Spojené	státy	
uvalily	embargo.	Tento	produkt	navíc	nesmí	být	vyvážen	nebo	
znovu	vyvážen	fyzickým	či	právnickým	osobám,	u	nichž	to	
právní	předpisy	Spojených	států	týkající	se	vývozu	výslovně	
zakazují.
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Než	tento	produkt	začnete	používat,	pečlivě	si	přečtěte	návod	a	
uschovejte	jej	pro	budoucí	potřebu.

Kompatibilita příslušenství
Nepoužívejte	příslušenství	nebo	periferní	zařízení,	která		
jsou	určena	pro	jiný	model	systému	PSP™,	jelikož	by	tato	
příslušenství	či	periferní	zařízení	nemusela	být	kompatibilní		
s	vaším	systémem.	Bližší	informace	naleznete	na	webových	
stránkách	http://eu.playstation.com/psp.

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:
	Dodržujte	všechna	varování,	bezpečnostní	opatření	a	pokyny.
	Pravidelně	kontrolujte	AC	adaptér.
	Pokud	zařízení	začne	fungovat	nepřirozeným	způsobem,	
vycházejí	z	něj	neobvyklé	zvuky	či	zápach	nebo	je	na	dotyk	
příliš	horké	nebo	se	změní	jeho	tvar,	odpojte	AC	adaptér	ze	
zásuvky	a	okamžitě	odpojte	všechny	ostatní	kabely.

Bezpečnostní opatření

Používání a manipulace s přístrojem
	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.

	Uchovávejte	systém	a	příslušenství	mimo	dosah	malých	dětí.	
Malé	děti	mohou	spolknout	karty	Memory	Stick	Micro™	nebo	
kolem	sebe	omotat	kabely	či	popruhy,	což	by	mohlo	vést	ke	
zranění	nebo	způsobit	nehodu	či	selhání	systému.

	Systém	nepoužívejte	při	řízení	vozidla	nebo	jízdě	na	kole.
	Při	otvírání	a	zavírání	zacházejte	s	panelem	displeje	opatrně.
	Při	zavírání	panelu	displeje	buďte	opatrní,	abyste	si	
nepřivřeli	prsty.

	Systém	ani	jeho	příslušenství	nepoužívejte	v	blízkosti	vody.
	Používejte	výhradně	přídavná	zařízení/příslušenství,	která	
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	žádné	plochy,	
které	jsou	nakloněné,	nestabilní	nebo	vystavené	vibracím.
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	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.

	Nekruťte	systémem	PSP™	silou	ani	ho	nevystavujte	silným	
otřesům	během	hraní	her,	jelikož	by	tak	mohlo	dojít	k	
poškození	systému.

	S	analogovou	páčkou	zacházejte	opatrně.
	Na	systém	ani	na	jeho	příslušenství	nepokládejte	těžké	
předměty.

	Nedotýkejte	se	konektorů	systému	nebo	příslušenství	ani	do	
nich	nevkládejte	žádné	cizí	předměty.

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

	 *		K	nízkoteplotním	popáleninám	může	dojít	v	případě	
dlouhodobého	kontaktu	pokožky	s	předměty	s	relativně	
nízkou	teplotou	(40	°C	a	víc).

	Připojíte-li	systém	k	plazmovému	nebo	projekčnímu*	
televizoru,	nenechávejte	na	obrazovce	svítit	statický	obraz	delší	
dobu,	jelikož	by	na	ní	mohl	zůstat	trvale	vypálený	stín	daného	
obrazu.

	 *	S	výjimkou	LCD	obrazovek
	Rodiče	by	měli	hlídat,	jaké	hry	na	internetu	jejich	děti	hrají,	
aby	tak	zajistili	bezpečné	a	zodpovědné	používání	internetu.	
Více	informací	naleznete	na	adrese		
http://www.ps-playsafeonline.com.

Použití AC adaptéru
	V	zájmu	vaší	bezpečnosti	používejte	pouze	dodaný	AC	adaptér.	
Jiné	typy	adaptérů	mohou	způsobit	požár,	zásah	elektrickým	
proudem	nebo	selhání	systému.

	Nedotýkejte	se	zástrčky	AC	adaptéru	mokrýma	rukama.
	Pokud	je	AC	adaptér	nebo	systém	připojený	do	sítě,	nedotýkejte	
se	těchto	součástí	během	bouřky	s	hromobitím.

	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	a	odpojte	
jakékoli	další	kabely	ze	systému.

	AC	adaptér	umístěte	tak,	aby	se	na	něj	nešlapalo	a	aby	nebyl	
stlačený	(zejména	v	oblasti	u	zástrčky,	zásuvek	prodlužovacích	
kabelů	a	místa	vývodu	kabelu	ze	systému).

	Při	odpojování	AC	adaptéru	jej	držte	za	zástrčku	a	vytáhněte	jej	
přímo	z	elektrické	zásuvky.	Kabel	nikdy	nevytahujte	držením	za	
kabel,	nebo	v	úhlu.

	Pokud	je	systém	zakrytý	jakoukoliv	tkaninou,	nepoužívejte	ho	
k	hraní	her	či	přehrávání	videa.	Pokud	chcete	systém	pozastavit	
nebo	ho	dočasně	uložit	během	hraní	hry	nebo	přehrávání	videa,	
přepněte	systém	do	režimu	spánku,	než	ho	vložíte	do	pouzdra	
nebo	obalu.	AC	adaptér	nepoužívejte,	je-li	zakrytý	tkaninou,	
abyste	předešli	jeho	přehřívání.

	AC	adaptér	nepřipojujte	k	napěťovému	transformátoru	nebo	
k	proudovému	měniči.	Připojení	AC	adaptéru	k	napěťovému	
transformátoru	(při	cestě	do	zahraničí)	nebo	k	proudovému	
měniči	(používání	v	automobilu)	může	vést	k	nahromadění	
tepla	v	AC	adaptéru,	což	může	vést	k	popáleninám	nebo		
selhání	systému.
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LCD obrazovka
	LCD	obrazovka	je	vyrobena	ze	skla	a	pokud	je	vystavena	
nadměrné	síle,	může	prasknout.

	Obrazové	body,	které	nesvítí	nebo	svítí	nepřetržitě,	se	mohou	
objevit	na	určitých	místech	LCD	obrazovky.	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.	Buďte	opatrní,	používáte-li	systém	venku	nebo	v	
blízkosti	okna.

	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.

	Nenechávejte	statický	obraz	svítit	delší	dobu	na	obrazovce,	
jelikož	by	na	ní	mohl	zůstat	trvale	vypálený	stín	daného	obrazu.

Zaznamenané údaje
Nepoužívejte	média	Memory	Stick	Micro™	následujícími	
způsoby	(v	opačném	případě	hrozí	ztráta	nebo	poškození	dat):
	Nevyjímejte	média	Memory	Stick	Micro™	ani	nevypínejte	
systém	v	případě	načítání	nebo	ukládání	údajů	nebo	v		
průběhu	formátování.

	Média	nepoužívejte	na	místech,	která	jsou	vystavená	působení	
statické	elektřiny	nebo	elektrického	rušení.

Pokud	z	jakéhokoli	důvodu	dojde	ke	ztrátě	dat	nebo	jejich	
poškození,	software	ani	data	zpravidla	nelze	obnovit.	
Doporučujeme,	abyste	pravidelně	zálohovali	software	a	data.	
Společnost	Sony	Computer	Entertainment	Inc.	a	její	dceřinné	
nebo	přidružené	společnosti	nebudou	zodpovědné	za	škody	
nebo	zranění	v	případě	ztráty	či	poškození	softwaru	nebo	dat.

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.	Demontáží	systému	pozbyde	záruka	
platnosti.	Navíc	existuje	riziko	požáru,	úrazu	elektrickým	
proudem	nebo	selhání	systému.	Zejména	LCD	obrazovka	
obsahuje	nebezpečné	komponenty	pod	vysokým	napětím.



11

CS

Bezpečnostní·opatření

Používání přístupového bodu
Pokusíte-li	se	vyhledat	přístupové	body	bezdrátové	sítě	pomocí	
vyhledávací	funkce	systému	PSP™,	mohou	se	vám	zobrazit	
přístupové	body,	které	nejsou	určeny	k	veřejnému	použití.	
Připojujte	se	pouze	k	osobním	přístupovým	bodů,	které	jste	
oprávněni	používat,	nebo	k	těm,	které	jsou	součástí	veřejné	
bezdrátové	sítě	nebo	služby	hotspot.	Uživatel	odpovídá	za	
všechny	poplatky	spojené	s	používáním	bezdrátové	sítě.

Používání v jiných zemích
V	závislosti	na	dané	zemi	existují	omezení	týkající	se		
používání	určitých	typů	rádiových	vln.	V	některých	případech	
může	používání	systému	PSP™	vést	k	pokutě	nebo	jinému	
peněžitému	trestu.

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,	jelikož	by	mohlo	dojít	k	poškození	systému		
a	ke	zranění.

	Nejlepších	výsledků	dosáhnete,	když	zvolíte	položku	 	
(Settings)	(Nastavení)		 	 	(System	Settings)	(Systémová	
nastavení)	a	po	zobrazení	obrazovky	[System	Information]	
(Systémové	informace)	otáčejte	analogovou	páčkou	krouživým	
pohybem,	abyste	upravili	rozsah	jejího	pohybu.

Čištění
Z	bezpečnostních	důvodů	odpojte	AC	adaptér	z	elektrické	
zásuvky	a	odpojte	jakékoli	další	kabely	ze	systému,	než	ho	
začnete	čistit.

Čištění vnějšího povrchu a obrazovky LCD
Obrazovku	lehce	otřete	měkkou	tkaninou.

Čištění konektorů
Pokud	jsou	konektory	systému	PSP™	nebo	USB	kabelu	
znečištěné,	vysílání	nebo	přijímání	signálů	nemusí	být	plně	
funkční.	Pokud	je	konektor	sluchátek	znečištěný,	může	docházet	k	
šumu	nebo	rušení	zvuku	ve	sluchátkách.	Konektory	očistěte	
pomocí	suché	a	měkké	tkaniny,	abyste	je	udržovali	v	čistotě.

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		
nebo	obalu,	může	dojít	k	jeho	přehřátí	nebo	poškození.
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Kontrola obsahu balení

Zkontrolujte,	zda	se	v	balení	nacházejí	všechny	níže	uvedené	položky.
Pokud	jakékoli	položky	chybí,	obraťte	se	prosím	na	příslušnou	linku	oddělení	zákaznické	podpory	PSP™.	
Bližší	informace	naleznete	v	části	kontaktních	informací	na	adrese	http://eu.playstation.com/help-support/.

 Systém PSP™ (PlayStation®Portable)

 AC adaptér

 USB kabel

 CD-ROM

 Tištěné materiály
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Co·lze·provádět·se·systémem·PSP™14

Co lze provádět se systémem PSP™

Funkce bezdrátové sítě
Pomocí	funkce	bezdrátové	sítě	se	můžete	připojit	k	
internetu,	abyste	získali	přístup	k	PlayStation®Store	a	
mohli	používat	internetový	prohlížeč.

    strana 40

Systémový úložný prostor
Integrovaný	systémový	úložný	prostor	můžete	využívat	k	
ukládání	her,	hudby,	fotografií	a	jiných	typů	osbahu.

Bezdrátová technologie Bluetooth®

Můžete	vytvořit	bezdrátové	spojení	mezi	systémem	
PSP™	a	ovladačem	pro	systém	PS3™	nebo	jinými	
zařízeními	kompatibilními	s	technologií	Bluetooth®.

SELECT

START



Co·lze·provádět·se·systémem·PSP™ 15

Stahování a hraní her
Můžete	stahovat	(zakoupit)	hry	z	
PlayStation®Store.

PlayStation®Store

Aktualizujte systémový software.
Můžete	přidat	nové	funkce	aktualizací	systémového	
softwaru.

Poslouchání hudby
Poslouchejte	hudbu,	jako	například	hudební	
soubory,	které	byly	importovány	ze	zvukových	
disků	CD	do	vašeho	PC.

Sledování videa
Sledujte	video,	které	bylo	importováno	do		
vašeho	PC.

Prohlížení fotografií
Prohlížejte	si	fotografie	z	digitálního	fotoaparátu	
nebo	jiných	zdrojů.

Připojení k síti
Prohlížejte	si	webové	stránky	na	internetu	nebo	
poslouchejte	internetové	rádio.

    strana 28

    strana 41
Více informací o používání těchto a dalších funkcí 
naleznete v online uživatelské příručce, která je 
dostupná na adrese: eu.playstation.com/manuals
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Názvy součástí a jejich funkce

Je-li panel displeje zavřený

Spodní část systému

1211

1

8

9

10

2 3 4 5 6 7
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Názvy·součástí·a·jejich·funkce

·1 Tlačítko L- Levé

·2 Tlačítko Displej
Stiskněte a uvolněte
Pokaždé,	když	stisknete	tlačíko	
Displej,	přepnete	mezi	třemi	
úrovněmi	jasu	obrazovky	displeje.	
Nejvyšší	úroveň	(úroveň	4)	lze	zvolit	
pouze	tehdy,	když	je	systém	PSP™	
připojen	k	síti	pomocí	AC	adaptéru.

Podržte stisknuté déle než 1 vteřina
Podsvícení	se	vypne	a	obrazovka	
zůstane	prázdná.	Chcete-li	podsvícení	
opět	zapnout,	stiskněte	kterékoli	z	
tlačítek	systému	PSP™.

Podržte stisknuté déle než pět vteřin.
Systém	se	přepne	na	režim	výstupu	
videa.	Režim	výstupu	videa	je	
dostupný	pouze	tehdy,	je-li	připojen	
kabel	pro	výstup	videa	
( 	strana	38).

·3 Tlačítko hlasitost −

·4 Tlačítko hlasitost +

·5 Tlačítko Zvuk
Stiskněte a uvolněte
Pokaždé,	když	stisknete	tlačítko	
Zvuk,	přepnete	tón	mezi	HEAVY		
	POPS	 	JAZZ	 	UNIQUE	

(Jedinečný)	 	OFF	(Vypnuto).	

Tón	lze	změnit	pouze	tehdy,	
používáte-li	sluchátka.	Během	hraní	
her	je	nastavení	tónu	dočasně	
nastaveno	na	[OFF]	(Vypnuto).

Podržte stisknuté déle než 1 vteřina
Zvuk	se	ztiší.	Chcete-li	ztišení	zrušit,	
znovu	stiskněte	tlačítko	Zvuk.

Podržte stisknuté déle než pět vteřin.
Svítí-li	nebo	bliká-li	kontrolka	
Bluetooth®	modře,	zvuk	ze	systému	
bude	odesílán	do	zvukového	zařízení	
Bluetooth®,	které	je	registrované	
nebo	spárované	se	systémem.	
Chcete-li	zastavit	odesílání	zvuku	do	
zvukového	zařízení	Bluetooth®,	opět	
podržte	tlačítko	Zvuk	stisknuté	déle	
než	pět	vteřin.

·6 LCD obrazovka

·7 Tlačítko R- Pravé

·8 Kontrolka Bluetooth®

Ukazuje	stav	spojení	Bluetooth®

 Svítí modře
Připojeno

 Bliká modře
Připojuje	se

 Nesvítí
Nepřipojeno		

·9 Kontrolka POWER
 Svítí zeleně

Systém	je	zapnutý.

 Svítí oranžově
Nabíjení

 Bliká zeleně
Baterie	je	téměř	vybitá.

 Nesvítí
Systém	je	vypnutý	nebo	v	
režimu	spánku.

·10 Přepínač POWER / HOLD
Posuňte přepínač nahoru
Systém	se	vypne	nebo	zapne	
(strana	 	23).

Posuňte přepínač dolů
Systémová	tlačítka	se	zablokují.

·11 Konektor náhlavní soupravy

·12 Víceúčelový konektor
Připojte	kabely	různých	typů,	včetně	
USB	kabelu	(součást	balení)	nebo	
kabelu	pro	výstup	videa	(prodáván	
samostatně).
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Je-li panel displeje otevřený

Otevření panelu displeje
Posuňte	panel	displeje	směrem	
nahoru,	abyste	panel	otevřeli.

Panel·displeje

SELECT

START

1

98 1110 12 13

2

3

4

5

6

7
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Názvy·součástí·a·jejich·funkce

·1 Kontrolka přístupu k WLAN
Rozsvítí	se,	je-li	používána	funkce	
bezdrátové	sítě.

·2 Reproduktory

·3 Tlačítko PS

·4 Slot pro kartu Memory Stick Micro™ 
(M2™)

Kryt·slotu

Přední·strana

Otevřete	kryt	slotu	a	poté	lehce	
zatlačte	na	kartu	Memory	Stick	
Micro™	ve	směru	šipky,	dokud	
nebude	karta	úplně	zasunutá.

Chcete-li	vyjmout	kartu	Memory	
Stick	Micro™,	jednou	na	ni	zatlačte
ve	směru	šipky.

·5 Kontrolka přístupu k Memory Stick 
Micro™ (M2™)
Rozsvítí	se,	pokud	probíhá	čtení	nebo	
zápis	dat	na	kartu	Memory	Stick	
Micro™.

Poznámka
Pokud	kontrolka	přístupu	k	
Memory	Stick	Micro™	(M2™)	
svítí,	nevysunujte	kartu	Memory	
Stick	Micro™,	nevypínejte	
systém	ani	ho	nepřepínejte		
do	režimu	spánku,	jelikož	by	
mohlo	dojít	ke	ztrátě	nebo	
poškození	dat.

·6 Přepínač sítě WLAN
Tento	přepínač	používejte	pro	funkce	
bezdrátové	sítě	a	Bluetooth®.

Přepínač·sítě·WLAN

Zap.

Vyp.

·7 Držák popruhu
Připevněte	popruh	(prodáván	
samostatně),	jak	je	znázorněno		
na	obrázku.

·8 Směrová tlačítka

·9 Analogová páčka
Pro	hry,	které	podporují	použití	
analogové	páčky.

·10 Mikrofon
Pro	použití	se	softwarem,	který	
podporuje	mikrofon.	Podrobné	
informace	jsou	uvedené	v	softwarové	
příručce	dodávané	spolu	se	
softwarem.

·11 Tlačítko START

·12 Tlačítko SELECT

·13 Tlačítko , tlačítko ,
tlačítko  , tlačítko 
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Nabíjení baterie

Než	systém	PSP™	použijete	poprvé	od	jeho	zakoupení	
nebo	je-li	úroveň	nabití	baterie	nízká,	nabijte	baterii	
podle	následujících	pokynů.

 Upozornění
	Pokud	zařízení	začne	fungovat	nepřirozeným	způsobem,	
vycházejí	z	něj	neobvyklé	zvuky	či	zápach	nebo	je	na	dotyk	
příliš	horké	nebo	se	změní	jeho	tvar,	odpojte	AC	adaptér	ze	
zásuvky	a	okamžitě	odpojte	všechny	ostatní	kabely.

	Nepřipojujte	AC	adaptér	systému	PSP™	k	elektrické	
zásuvce,	dokud	jste	nezapojili	všechna	ostatní	připojení.

1 Připojte USB kabel k AC adaptéru.

2 Připojte USB kabel k víceúčelovému 
konektoru na spodní straně systému.

3 Připojte AC adaptér k elektrické zásuvce.
Kontrolka	POWER	se	rozsvítí	oranžově,	čímž	signalizuje	
začátek	nabíjení.	Po	úplném	nabití	baterie	kontrolka	
POWER	zhasne.

3

2 1

Kontrolka·POWER

AC·adaptér

K·elektrické·
zásuvce

USB·kabel
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Informace o nabití baterie

Kontrola úrovně nabití baterie
Úroveň	nabití	baterie	můžete	zkontrolovat	pomocí	ikony	
zobrazené	v	pravé	horní	části	displeje.	Ikona	ukazuje,	
kdy	je	nutné	nabít	baterii.

Pokud	je	baterie	téměř	vybitá,	na	displeji	se	zobrazí	
ikona	 	a	kontrolka	POWER	začne	blikat	zelenou	
barvou.	Pokud	k	tomu	dojde,	nabijte	baterii.

Tip

Úroveň	nabití	nemusí	odpovídat	skutečné	úrovni	nabití	baterie	v	
závislosti	na	podmínkách	používání	a	faktorech	okolí.

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

Nabíjení	pomocí	USB	
zařízení Přibližně	4	hodiny

*	Je-li	baterie	zcela	vybitá.

Tip

Doporučujeme,	abyste	baterii	nabíjeli	v	prostředí	s	teplotou	mezi	
10°C	a	30°C.	Nabíjení	v	jiném	prostředí	nemusí	být	efektivní	a	
může	vést	ke	sníženému	výkonu	baterie.

Odhadovaná délka výdrže baterie
Hraní	her Přibližně	3	-	6	hodin*1

Přehrávání	videa Přibližně	3	-	5	hodin*2

*1	Na	základě	testů	systému	v	režimu	hry	jednoho	hráče	při	
použití	sluchátek	a	bez	použití	funkcí	bezdrátové	sítě	a	
Bluetooth®.

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

Tip

Délka	výdrže	baterie	se	může	lišit	v	závislosti	na	typu	
přehrávaného	obsahu	nebo	podmínkách	používání	(např.	jas	
obrazovky	a	okolní	podmínky).	Opakované	používání	a	věk	
baterie	způsobují	její	nižší	výkon.
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Životnost baterie
Integrovaná	baterie	má	omezenou	životnost.		
Opakované	používání	a	věk	baterie	způsobují	její	nižší	
výkon.	Pokud	se	životnost	baterie	značně	zkrátí,	obraťte	
se	na	příslušnou	linku	oddělení	zákaznické	podpory	
PSP™.	Bližší	informace	naleznete	v	části	kontaktních	
informací	na	adrese		
http://eu.playstation.com/help-support/.

Tip

Životnost	baterie	se	liší	v	závislosti	na	skladování	baterie	a	
podmínkách	jejího	používání,	včetně	dlouhodobých	faktorů	okolí,	
jako	např.	teplota.

Způsoby nabíjení

Nabíjení pomocí AC adaptéru
Systémovou	baterii	lze	nabíjet	pomocí	AC	adaptéru.	
Připojte	USB	kabel	k	AC	adaptéru	a	poté	připojte	AC	
adaptér	k	elekrické	zásuvce.	Podrobnosti	jsou	uvedeny	
v	části	„Nabíjení	baterie“	( 	strana	20).

Nabíjení pomocí USB zařízení
Pokud	zapnete	systém	PSP™	a	poté	jej	připojíte	k	
zařízení	vybavenému	konektorem	USB	(jako	např.	PC),	
systémová	baterie	se	začne	nabíjet.	Pokud	se	baterie	
nabíjí,	kontrolka	POWER	svítí	oranžově	a	na	obrazovce	
je	zobrazeno	[USB	Mode]	(Režim	USB).

Tip

	Systém	PSP™	nelze	nabíjet	pomocí	USB	zařízení,	pokud	hrajete	
hry	nebo	provádíte	jiné	operace.	V	takových	situacích	použijte	
pro	nabíjení	AC	adaptér.

	Chcete-li	systém	přepnout	do	režimu	USB	ručně,	zvolte	
	(Settings)	(Nastavení)	 	 	(USB	Connection)	

(USB	spojení).
	Nabíjení	může	trvat	déle,	je-li	systém	během	nabíjení	
spuštěný	nebo	pokud	je	pro	nabíjení	použito	USB	zařízení.

	Pokud	USB	zařízení	nebo	USB	rozbočovač	neposkytují	
dostatečnou	energii	pro	nabíjení,	nemusí	být	možné	baterii	
nabít.	Pokuste	se	připojit	systém	k	jinému	USB	zařízení	nebo	
k	jinému	konektoru	USB	na	zařízení.
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Zapnutí·a·vypnutí·systému

Zapnutí a vypnutí systému

Zapnutí systému

1 Posuňte přepínač POWER/HOLD směrem 
nahoru.

Přepínač·POWER·/·HOLDKontrolka·POWER

Kontrolka	POWER	se	rozsvítí	zeleně.	

Tipy

	Pokud	systém	zapnete	poprvé	od	jeho	zakoupení,	zobrazí
se	obrazovka	s	počátečním	nastavením.	Řiďte	se	pokyny	
na	obrazovce,	abyste	provedli	počáteční	nastavení.

	Systém	lze	také	zapnout	otevřením	panelu	displeje.

Vypnutí systému

1 Posuňte přepínač POWER/HOLD směrem 
nahoru a podržte ho v této pozici déle než 
tři vteřiny.
Kontrolka	POWER	zhasne.

Tip

Systém	nelze	vypnout	zavřením	panelu	displeje.

Přepnutí systému do režimu spánku
Systém	můžete	pozastavit	během	hraní	her	nebo	
přehrávání	jiného	obsahu.	Přehrávání	bude	zahájeno		
od	místa,	kde	byl	systém	přepnut	do	režimu	spánku.

1 Posuňte přepínač POWER/HOLD směrem 
nahoru.
Kontrolka	POWER	zhasne	a	systém	se	přepne	do	režimu	
spánku.

Zrušení režimu spánku
Posuňte	přepínač	POWER/HOLD	směrem	nahoru.

Tip

Některý	software	může	zabránit	systému,	aby	se	přepnul	do	
režimu	spánku.
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Používání nabídky XMB™ (XrossMediaBar)

Systém	PSP™	obsahuje	uživatelské	rozhraní,	které	se	nazývá	XMB™	(XrossMediaBar).

1 Zvolte kategorii pomocí levého 
nebo pravého tlačítka.

2 Zvolte položku pomocí 
horního nebo dolního tlačítka.

3 Stisknutím tlačítka  
vybranou položku potvrďte.

Tipy

	Operaci	můžete	zrušit	stiskem	tlačítka	 .
	Ikona	zaneprázdnění	se	zobrazí	pouze	tehdy,	
pokud	systém	komunikuje	pomocí	sítě	nebo	
načítá	data.

Ikony	zobrazené	na	obrazovce	se	liší	v	
závislosti	na	verzi	systémového	softwaru.

SELECT

START

Ikona·zaneprázdnění

Směrová·tlačítka Tlačítko· Tlačítko· Tlačítko·

Category

Item
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Používání·nabídky·XMB™·(XrossMediaBar)

Používání nabídky možností
Zvolte	ikonu	a	stiskněte	tlačítko	 ,	abyste	zobrazili	
nabídku	možností.

Ikony Nabídka·možností

Používání ovládacího panelu
Během	přehrávání	obsahu	stiskněte	tlačíko	 ,	abyste	
zobrazili	ovládací	panel.

Ovládací·panel

Kategorie

PlayStation®Network
Používejte	služby	PlayStation®Network

Network (Síť)
Připojte	se	k	internetu

Game (Hra)
Hrejte	hry

Video
Sledujte	video

Music (Hudba)
Poslouchejte	hudbu

Photo (Fotografie)
Prohlížejte	si	fotografie

Settings (Nastavení)
Upravte	nastavení	systému	PSP™
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Používání obrazovkové klávesnice

Seznam kláves
To,	jaké	klávesy	budou	zobrazeny,	závisí	na	použitém	
režimu	zadávání	a	jiných	okolnostech.

Klávesy Popis

Vkládá	mezeru

Když	zadáváte	text	do	pole	pro	adresu	v	
internetovém	prohlížeči,	zobrazí	se	dříve	
použité	adresy.	Adresy	se	zobrazují	
pouze	v	případě,	je-li	režim	vkládání	
nastaven	na	zkratky	webových	adres.
Potvrdí	znaky,	které	už	byly	napsané,	
ale	nebyly	ještě	zadané,	a	poté	skryje	
klávesnici.
Zruší	znaky,	které	už	byly	napsané,	ale	
nebyly	ještě	zadané,	a	poté	skryje	
klávesnici.

Posouvá	kurzor

Odstraňuje	znak	vlevo	od	kurzoru

Zobrazí	schéma	se	systémovými	
tlačítky	a	jejich	použitím.
Přepíná	mezi	velkými	a	malými	
písmeny.

Vkládá	zalomení	řádku

Funkční·klávesy

Kurzor Pole pro zadávání 
textu (zobrazí znaky 
při jejich zadávání)

Abecední·klávesy/klávesy·
se·symboly

Zobrazení·režimu·zadávání

Možnosti·zadávání·textu
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Přepínání režimu zadávání
Počet	dostupných	režimů	zadávání	závisí	na	zvoleném	
jazyce.	Po	každém	stisku	tlačítka	SELECT	se	
režim	zadávání	změní	na	další	z	možností	v	níže		
uvedené	tabulce.

Zobrazení 
režimu 
zadávání

Režim zadávání Příklady znaků, které lze 
zadat.

Písmena	a	čísla a	b	c	d	e

Písmena	a	čísla	
(s	písmeny	
s	diakritickými	
znaménky)

é	í	ó	ç	ñ

Pouze	čísla 1	2	3	4	5

Zkratky	webových	
adres .com	.ne	.html	.gif

Tip

Jazyk	klávesnice	na	obrazovce	odpovídá	zvolenému	systémovému	
jazyku.	Systémový	jazyk	můžete	nastavit,	otevřete-li	 	(System	
Settings)	(Systémová	nastavení)	 	 	(Settings)	(Nastavení)
	[System	Language]	(Systémový	jazyk).	Je-li	například	

[System	Language]	(Systémový	jazyk)	nastaven	na	[Français]	
(Francouzsky),	můžete	zadávat	text	ve	francouzštině.

Zadávání znaků
Následující	kroky	vám	vysvětlí,	jak	zadávat	text.	Slovo	
„FUN“	je	použito	jako	příklad.

1 Zvolte [DEF3] a několikrát stiskněte tlačítko  
, dokud se nezobrazí písmeno „F“.

Po	každém	stisknutí	tlačítka	 	se	znak,	který	se	objeví	v	
poli	pro	zadávání	textu,	změní.

2 Zvolte [TUV8] a několikrát stiskněte tlačítko 
, dokud se nezobrazí písmeno „U“.

3 Zvolte [MNO6] a několikrát stiskněte tlačítko 
, dokud se nezobrazí písmeno „N“.

4 Zvolte [Enter] (Vložit) a stiskněte tlačítko .
Zadané	znaky	budou	potvrzeny.	(Pro	potvrzení	znaku	
můžete	také	stisknout	tlačítko	R	na	systému.)	Opět	zvolte	
možnost	[Enter]	(Vložit)	a	stiskněte	tlačítko	 ,	čímž	
skryjete	klávesnici.

Tip

Pokud	během	zadávání	znaků	zvolíte	klávesu	a/A,	můžete	
přepínat	mezi	velkými	a	malými	písmeny.
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Hraní her

Hry určené pro použití na systému PSP™ 
lze stáhnout z PlayStation®Store.

PlayStation®Store·je·
online·obchod,·kde·
můžete·stahovat·
(zakoupit)·produkty,·
jako·například·hry·
nebo·video·obsah.
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Hraní·her

Hry můžete stáhnout následujícími způsoby.

Media Go™ 
(obsaženo na 
dodaném disku 
CD-ROM)

Pomocí PC

Pomocí funkce bezdrátové sítě

Pomocí systému PlayStation®3

Všechny·zde·popsané·metody·vyžadují·připojení·
k·internetu.

Stahování her pomocí PC

Krok 1  Instalace Media Go™

Krok 2  Spuštění Media Go™

Krok 3  Stažení (zakoupení) hry

Krok 4  Spuštění hry

    strana 30

    strana 39

    strana 39
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Krok 1  Instalace Media Go™

Abyste	mohli	stahovat	hry	pomocí	PC,	musíte	na	vašem	
PC	nainstalovat	aplikaci	Media	Go™.

Co je Media Go™?
Media	Go™	je	PC	aplikace,	kterou	můžete	použít	pro	
následující	účely:
	Stahování	(zakoupení)	her	z	PlayStation®Store
	Importování	hudebních	stop	ze	zvukového	CD
	Spravování	hudby,	fotografií	a	video	souborů
	Přenos	obsahu	(Media	Go™	 	systém	PSP™)
	Zálohování	herních	a	uložených	dat

1 Vložte dodaný disk CD-ROM do vašeho PC.

Instalační	aplikace	se	spustí	automaticky	a	objeví	se	
obrazovka	nastavení.

2 Klikněte na [Install Media Go™] (Instalovat 
Media Go™).

3 Pro dokončení instalace se řiďte pokyny na 
obrazovce.
Během	instalace	můžete	být	vyzváni,	abyste	nainstalovali	
dodatečný	software.	Pokud	k	této	výzvě	dojde,	postupujte	
podle	pokynů	na	obrazovce,	abyste	software	nainstalovali.	
Po	dokončení	instalace	se	Media	Go™	spustí	automaticky.

Tip

Instalační	aplikaci	Media	Go™	lze	stáhnout	z	internetu.	Bližší	
informace	naleznete	na	stránkách	http://store.playstation.com/.
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Krok 2  Spuštění Media Go™

Postupujte	podle	následujících	instrukcí,	abyste	spustili	
aplikaci	Media	Go™.

Pokud	jste	aplikaci	nainstalovali	podle	pokynu	v	
kroku 1 	( 	strana	30),	aplikace	se	automaticky	spustí.	
Pokračujte	od	bodu	“ krok 3 	Stažení	(zakoupení)	hr”	
( 	strana	32).

1 Dvakrát klikněte na ikonu  (Media Go) na 
ploše vašeho PC.
Aplikace	Media	Go™	se	spustí.

Tipy

	Bližší	údaje	týkající	se	funkcí	Media	Go™	a	jejich	využití	
naleznete	v	souboru	s	nápovědou,	který	je	dodáván	s	aplikací.

	Aplikaci	Media	Go™	můžete	také	spustit	zvolením	[Všechny	
programy]	 	[Sony]	 	[Media	Go]	 	[Media	Go]	z	nabídky	
start	vašeho	PC.
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Krok 3  Stažení (zakoupení) hry

Pomocí	Media	Go™	můžete	stahovat	(zakoupit)	hry	
z	PlayStation®Store.	Abyste	mohli	PlayStation®Store	
používat,	musíte	připojit	vaše	PC	k	internetu.

Vstup do PlayStation®Store
Klikněte	na	 	(PlayStation®Store)	v	navigačním	
panelu	knihovny,	který	se	nachází	na	levé	straně		
okna	Media	Go™	na	vašem	PC.

Pokyny pro stahování her
Chcete-li	stahovat	hry	z	PlayStation®Store,	musíte	
provést	následující	kroky.	

Vytvořte účet PlayStation®Network (zaregistrujte se)

Přihlaste se

Přidejte peníze do své online peněženky

Stáhněte hru
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Vytvoření účtu PlayStation®Network (registrace)
Chcete-li	stahovat	hry	z	PlayStation®Store,	musíte	mít	
účet	PlayStation®Network	a	přijmout	smlouvu	pro	
uživatele.
Pokud	již	PlayStation®Store	používáte	a	máte	účet	
PlayStation®Network,	který	je	napojený	na	jiný	systém	
PSP™	nebo	systém	PS3™,	můžete	tento	účet	použít.	
Přesuňte	se	k	další	části	„Přihlášení“	( 	strana	34).

1 V okně Media Go™ na vašem PC klikněte 
na  (Sign In) (Přihlásit se)  [Create a 
New Account (New Users)] (Vytvořit nový 
účet (Noví uživatelé)).
Řiďte	se	pokyny	na	obrazovce	a	vyvtořte	nový	účet.

Účty PlayStation®Network
Jakmile	vytvoříte	účet	PlayStation®Network,	můžete	
začít	nakupovat	online	v	PlayStation®Store.
Při	vytváření	účtu	je	nezbytné	zadat	osobní	údaje,	jako	
například	vaše	jméno	a	adresu.	Můžete	také	přidat	a	uložit	
platební	údaje,	které	lze	použít	pro	nákup	produktů	z	
PlayStation®Store.

Typy účtů
Master account (Hlavní účet)
Hlavní	účet	je	standardní	účet	používaný	v	
PlayStation®Network.	Pouze	registrovaný	uživatel,	
který	dosáhl	určitého	věku,	může	vytvořit	hlavní	účet.

Sub account (Vedlejší účet)
Uživatelé,	kteří	nesplní	podmínky	pro	hlavní	účet	ve	svém	
regionu,	mohou	používat	pouze	vedlejší	účet.	Pouze	majitel	
hlavního	účtu	může	vytvořit	vedlejší	účet	pro	nezletilou	
osobu.	Majitel	vedlejšího	účtu	nedisponuje	vlastní	online	
peněženkou	pro	PlayStation®Network,	ale	může	použít	
peněženku	přidruženou	k	hlavnímu	účtu	pro	platbu	za	
produkty	a	služby.	Uživatel	může	vytvořit	vedlejší	účet		
pouze	tehdy,	pokud	existuje	přidružený	hlavní	účet.	
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Přihlášení
Pomocí	svého	účtu	PlayStation®Network	se	můžete	
přihlásit	a	vstoupit	do	PlayStation®Store.

1 V okně Media Go™ na vašem PC klikněte
na  (Sign In) (Přihlásit se).

2 Zadejte své přihlašovací jméno (e-mailová 
adresa) a heslo.
Zadejte	přihlašovací	jméno	(e-mailová	adresa)	a	heslo	ke	
svému	účtu.	

3 Klikněte na [Sign In] (Přihlásit se).

Odhlášení 
Klikněte	na	 	(Sign	Out)	(Odhlásit	se),	abyste	opustili	
PlayStation®Store.

Přidání peněz do vaší online peněženky
Použijte	online	peněženku	pro	PlayStation®Network	
pro	nákup	produktů,	které	jsou	na	prodej	v	
PlayStation®Store.	Dříve	než	provedete	nákup,	musíte	
přidat	peníze	do	vaší	peněženky	pomocí	platebních	
možností,	jako	je	například	kreditní	karta	nebo	karta	
PlayStation®Network.	Bližší	informace	naleznete	na	
adrese	http://eu.playstation.com/help-support

1 V okně Media Go™ na vašem PC klikněte
na  (Account Management) (Správa účtu).

2 Klikněte na [Transaction Management] 
(Správa transakcí) a poté klikněte na [Add 
Funds: Credit Card] (Přidat peníze: Kreditní 
karta) nebo [Redeem PlayStation®Network 
Card or Promotion Code] (Uplatnit kartu 
PlayStation®Network nebo slevový kód).
Postupujte	podle	pokynů	na	obrazovce,	abyste	přidali	peníze	
do	své	peněženky.

Používání peněženky majiteli vedlejších účtů
Majitel	vedlejšího	účtu	nemůže	vytvořit	online	
peněženku,	ale	může	využívat	peněženku	přidruženého	
hlavního	účtu	pro	platby	za	produkty	a	služby.
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Stahování hry

Poznámka
Během	stahování	systém	nevypínejte	ani	neodpojujte	
USB	kabel.

1 Zapněte systém PSP™ a poté systém 
připojte k PC pomocí USB kabelu. 
PSP™	systém	se	automaticky	přepne	na	USB	režim.	Pokud	
se	systém	nepřepne	na	USB	režim	automaticky,	zvolte	na	
systému	 	(Settings)	(Nastavení)	 	 	(USB	
Connection)	(USB	spojení).

2 Zvolte hru, kterou si přejete stáhnout z 
PlayStation®Store.
Zobrazí	se	detailní	informace	o	hře.

3 Klikněte na [Add to Cart] (Přidat do košíku).
Zvolená	hra	je	automaticky	přidána	do	nákupního	košíku.

4 Klikněte na [View Cart] (Prohlédnout košík).
Zkontrolujte,	zda	se	hra	nachází	v	nákupním	košíku.

5 Klikněte na [Proceed to Checkout] (Přejít
k placení).
Zobrazí	se	obrazovka	pro	potvrzení	nákupu.

6 Klikněte na [Confirm Purchase] (Potvrdit 
nákup).
Hodnota	nákupu	se	odečte	z	vaší	peněženky	a	nákup	se	
dokončí.	Potvrzovací	zpráva	je	poté	odeslána	na	e-mailovou	
adresu,	kterou	jste	použili	jako	vaše	přihlašovací	jméno,	
když	jste	účet	vytvářeli.

7 Stáhněte hru.
Stažená	hra	se	uloží	v	systémovém	úložném	prostoru	
systému	PSP™.

8 Poté, co ověříte, že je stahování dokončeno, 
stiskněte na systému PSP™ tlačítko .
Nastavení	režimu	USB	se	zruší.	Nyní	můžete	staženou	hru	
spustit.

Tip

Hry	stažené	do	úložného	prostoru	systému	PSP™	lze	zkopírovat	
na	kartu	Memory	Stick	Micro™.	Máte-li	zájem	o	bližší	informace,	
nahlédněte	do	online	uživatelské	příručky	( 	strana	7).
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Zálohování dat
Pomocí	aplikace	Media	Go™	můžete	zálohovat	herní	
nebo	uložená	data	na	vaše	PC.	Bližší	informace	o	
zálohování	dat	naleznete	v	souboru	nápovědy,	který	
je	dodáván	společně	s	aplikací	Media	Go™.
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Krok 4  Spuštění hry

1 Na systému PSP™ zvolte  (Game) (Hra) 
  (System Storage) (Systémový úložný 

prostor) a poté stiskněte tlačítko .

2 Zvolte hru, kterou chcete spustit, a stiskněte 
tlačítko .

Ukončení hry

1 Stiskněte tlačítko PS na systému PSP™.

Tlačítko·PS

2 Zvolte [Quit Game] (Ukončit hru) a stiskněte 
tlačítko .

Pozastavení hry
Pokud	v	kroku	2	zvolíte	položku	[Pause	Game]	
(Pozastavit	hru),	můžete	uložit	aktuální	postup	ve	hře		
a	poté	hru	opustit.

Pokud	chcete	znovu	začít	hrát	hru	pomocí	herních	dat	
uložených	během	pozastavené	hry,	zvolte	 	(Game)	
(Hra)	 	[Resume	Game]	(Pokračovat	ve	hře)	a	stiskněte	
tlačítko	 .	

Tip

Aktuální	postup	ve	hře	může	být	uložen	pomocí	nabídky	
[Pause	Game]	(Pozastavit	hru)	vždy	pouze	pro	jednu	hru.
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Výstup obrazu hry na televizoru
Obraz	hry	lze	odesílat	do	televizoru	pomocí	kabelu	pro	
výstup	videa	(prodáván	samostatně).	Zvolte	kabel	pro	
výstup	videa	vhodný	pro	používaný	televizor.	Máte-li	
zájem	o	bližší	informace,	nahlédněte	do	online	
uživatelské	příručky	( 	strana	7).

*	Použijte	kabel	pro	výstup	videa,	který	je	kompatibilní	s	tímto	
modelem	systému	PSP™.	Kabely	pro	výstup	videa	určené	pro	
systémy	ze	série	PSP-2000	nebo	PSP-3000	nejsou	kompatibilní	
s	tímto	modelem	systému.
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Stahování her pomocí systému PSP™ nebo PS3™

Můžete	stahovat	hry	(zakoupením	nebo	zdarma)	pomocí	
níže	uvedených	metod.	Abyste	mohli	PlayStation®Store	
používat,	musíte	připojit	systém	PSP™	k	internetu.

Používání funkce bezdrátové sítě systému PSP™

Stahování

		Na	systému	PSP™	zvolte	 	(PlayStation®Network)
	 	(PlayStation®Store).

	Stáhněte	hru.

Máte-li	zájem	o	bližší	informace,	nahlédněte	do	online	
uživatelské	příručky	systému	PSP™	( 	strana	7).

Používání systému PS3™

Stahování Kopírování

USB·kabel

		Na	systému	PS3™	zvolte	 	(PlayStation®Network)
	 	(PlayStation®Store).

		Stáhněte	hru,	která	je	kompatibilní	se	systémem	
PSP™.

	Zkopírujte	hru	ze	systému	PS3™	do	systému	PSP™.

Máte-li	zájem	o	bližší	informace,	nahlédněte	do	online	
uživatelské	příručky	PS3™	(dostupná	na	adrese:
eu.playstation.com/manuals).

Chcete-li	stáhnout	hru	z	PlayStation®Store,	musíte	se	nejdřív	zaregistrovat	na	PlayStation®Network	a	vytvořit	účet	( 	strana	33).	
Pokud	již	vlastníte	účet	v	PlayStation®Network,	můžete	tento	účet	použít	ke	stahování	her	(zakoupením	nebo	zdarma).
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Používání funkce bezdrátové sítě

Pomocí	funkce	bezdrátové	sítě	systému	PSP™	můžete	
provádět	následující	operace.

Stahovat	hry	a	další	obsah	z	PlayStation®Store
( 	strana	39)

Prohlížet	webové	stránky	na	internetu

Poslouchat	internetové	rádio

Odebírat	zprávy	a	další	informace	pomocí	
kanálu	RSS

Tip

Bližší	informace	o	dalších	funkcích	a	operacích,	které	jsou	
dostupné	pomocí	funkce	bezdrátové	sítě,	naleznete	v	online	
uživatelské	příručce	systému	PSP™	( 	strana	7).

Příklad síťové konfigurace
Následující	položky	jsou	nezbytné	pro	připojení	
k	internetu.

 Síťová	brána	(Gateway),	jako	například	DSL	
modem

 Bezdrátový	router	(přístupový	bod)

Směr·k·internetovému·připojení

1 2

Tip

Chcete-li	systém	připojit	k	internetu,	musíte	zvolit	 	(Settings)	
(Nastavení)	 	 	(Network	Settings)	(Nastavení	sítě),	abyste	
upravili	nastavení	bezdrátové	sítě.	Máte-li	zájem	o	bližší	
informace,	nahlédněte	do	online	uživatelské	příručky		
systému	PSP™	( 	strana	7).
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Aktualizace systémového softwaru

Aktualizace	softwaru	mohou	obsahovat	bezpečnostní	
záplaty,	nová	či	aktualizovaná	nastavení	a	funkce	a	další	
součásti,	které	změní	váš	aktuální	operační	systém.	
Doporučujeme,	abyste	vždy	ve	vašem	systému	používali	
nejnovější	verzi	systémového	softwaru.

Aktualizace systémového softwaru
Nejnovější	informace	o	aktualizacích	naleznete	na	stránkách	
http://eu.playstation.com/psp

Poznámka
Během	aktualizace	systém	nevypínejte.	Pokud	dojde	ke	
zrušení	aktualizace	před	jejím	dokončením,	může	dojít	
k	poškození	systémového	softwaru	a	oprava	nebo	výměna	
systému	může	být	nezbytná.

Tip

Před	spuštěním	aktualizace	zkontrolujte,	zda	je	baterie	nabita.	
Aktualizaci	nebude	možné	spustit,	pokud	je	baterie	málo	nabitá.

Kontrola verze systémového softwaru
Pokud	zvolíte	 	(Settings)	(Nastavení)	 	 	(System	
Settings)	(Systémová	nastavení)	 	[System	Information]	
(Systémové	informace),	zobrazí	se	v	poli	[System	
Software]	(Systémový	software)	aktuální	verze	
systémového	softwaru.

Metody aktualizace
Aktualizaci	můžete	provést	jedním	z	těchto	způsobů:

Aktualizace systému
Proveďte	síťovou	aktualizaci	připojením	k	internetu	
pomocí	funkce	bezdrátové	sítě	systému	PSP™.
Zvolte	 	(Settings)	(Nastavení)	 	 	(System	Update)	
(Aktualizace	systému).

Aktualizace prostřednictvím PC
Pomocí	PC	stáhněte	aktualizační	data	z	internetu,	abyste	
mohli	provést	aktualizaci.	Podrobné	pokyny	naleznete	na	
webových	stránkách	http://eu.playstation.com/psp
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Před tím, než se obrátíte na servis

Pokud	dojde	k	výskytu	problému	se	systémem	PSP™,	
přečtěte	si	tuto	část.	Pokud	jakýkoli	problém	přetrvává,	
navštivte	prosím	naše	stránky	Help	and	Support	
(Pomoc	a	podpora)	na	adrese	
http://eu.playstation.com/help-support/.

Problémy s napájením, baterií a nabíjením

Systém PSP™ se nezapne.

	 Baterie	může	být	vybitá.	Nabijte	baterii.

Baterie se nenabíjí nebo se nenabije úplně.

	 Používáte-li	AC	adaptér	pro	nabíjení	baterie,	zkontrolujte	
následující:

	 –		AC	adaptér	je	plně	zasunut	do	elektrické	zásuvky	a	
USB	kabel	je	plně	zasunut	do	systému	a	AC	adaptéru.

	 –	Používáte	správný	AC	adaptér	pro	tento	produkt.
	 Pokud	jste	k	systému	připojili	USB	zařízení,	abyste	nabili	

baterii	systému,	zkontrolujte	následující:
–	USB	kabel	je	plně	zasunut	do	systému	a	USB	zařízení.
–	USB	zařízení	je	zapnuté.
–	Systém	PSP™	je	přepnutý	na	USB	režim.	Pokud	není	na	
obrazovce	zobrazeno	[USB	Mode]	(USB	režim),	zvolte	

	(Settings)	(Nastavení)	 	 	(USB	Connection)	
(USB	spojení).

–	Některá	USB	zařízení	nelze	použít	pro	nabíjení	baterie.	
Podrobnosti	jsou	uvedeny	v	části	„Způsoby	nabíjení“	
( 	strana	22).

–	Během	hraní	hry	a	dalších	operací	nelze	baterii	nabíjet	
pomocí	USB	zařízení.

	 Baterie	se	nemusí	efektivně	nabíjet	nebo	její	nabíjení	může	
trvat	déle	v	závislosti	na	podmínkách	používání	nebo	
okolních	faktorech.	Podrobnosti	jsou	uvedeny	v	části	
„Informace	o	nabití	baterie“	( 	strana	21).

	 Ověřte,	zda	se	na	víceúčelovém	konektoru	na	spodní	straně	
systému	nenachází	prach.	Zkontrolujte	také,	zda	jsou	
konektory	AC	adaptéru	a	USB	kabelu	čisté.	Pokud	jsou	
konektory	znečištěné,	utřete	je	jemnou,	suchou	tkaninou.

Baterie vydrží nabitá poměrně krátkou dobu.

	 Baterie	se	může	vybít	dříve	v	závislosti	na	způsobu	
uskladnění,	podmínkách	používání	a	okolních	faktorech.	
Podrobnosti	jsou	uvedeny	v	části	„Informace	o	nabití	
baterie“	( 	strana	21).

Systém PSP™ je zdeformován.

	 Baterie	uvnitř	systému	PSP™	se	může	postupně	s	věkem	
vypoulit.	Obraťte	se	na	příslušnou	linku	oddělení	
zákaznické	podpory	PSP™.	Bližší	informace	naleznete	
v	části	kontaktních	informací	na	adrese
http://eu.playstation.com/help-support/.
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Obraz

Obrazovka náhle ztmavne.

	 Pokud	je	položka	 	(Power	Save	Settings)	(Nastavení	
úsporného	režimu)	 	[Backlight	Auto-Off]	(Automatické	
vypnutí	podsvícení)	zapnutá,	podsvícení	LCD	obrazovky	se	
bude	automaticky	vypínat	po	uplynutí	stanovené	doby	
nečinnosti	systému.

	 Pokud	je	položka	 	(Power	Save	Settings)	(Nastavení	
úsporného	režimu)	 	[Auto	Sleep]	(Automatický	režim	
spánku)	zapnutá,	systém	se	automaticky	přepne	do	režimu	
spánku	po	uplynutí	stanovené	doby	nečinnosti	systému.

Obrazovka je tmavá a není na ní téměř nic vidět.

	 Upravte	nastavení	jasu	obrazovky	pomocí	tlačítka	Displej	
na	přední	části	systému.

Nerozsvícené nebo nepřetržitě rozsvícené obrazové body se 
neztrácejí.

	 LCD	obrazovky	jsou	vyrobené	pomocí	velmi	přesné	
technologie,	avšak	v	některých	případech	se	na	obrazovce	
mohou	zobrazovat	nerozsvícené	nebo	nepřetržitě	
rozsvícené	obrazové	body.	Nejedná	se	o	systémovou	
poruchu.	Podrobnosti	jsou	uvedeny	v	části	„Bezpečnostní	
opatření“	( 	strana	8).

Barva obrazovky nevypadá správně.

	 Barva	pozadí	se	může	měnit	automaticky	na	začátku	
každého	měsíce.	Toto	nastavení	můžete	upravit	pod	
položkou	 	(Theme	Settings)	(Nastavení	tématu).

Video nelze odesílat do televizoru.

	 Ověřte,	zda	je	kabel	pro	výstup	videa	(prodáván	
samostatně)	plně	zasunut	do	systému	a	televizoru.

	 Některé	televizory	nemusí	být	schopné	zobrazit	video	ze	
systému	PSP™.

	 Systém	PSP™	vysílá	signál	videa	pouze	ve	formátu	NTSC.	
Pokud	je	použita	obrazovka,	která	nepodporuje	formát	
NTSC,	nebude	vidět	žádný	obraz.	Bližší	informace	získáte	
od	výrobce	televizoru.

Když zobrazuji video na televizoru, na bočních stranách (nebo 
na horní a spodní straně) obrazu jsou zobrazeny černé pruhy.

	 Velikost	obrazu	videa	vysílaného	do	televizoru	během	hraní	
her	nebo	používání	internetového	prohlížeče	je	předem	
nastavená	a	tudíž	se	krajích	obrazovky	mohou	zobrazit	
horizontální	nebo	vertikální	černé	pruhy.

Když je systém PSP™ připojen k televizoru, obrazovka systému 
PSP™ náhle zčerná.

	 Pokud	je	zapnuta	funkce	 	(Connected	Display	Settings)	
(Nastavení	připojené	obrazovky)	 	[Screensaver]	(Šetřič	
obrazovky),	šetřič	obrazovky	bude	automaticky	aktivován,	
pokud	po	určitou	dobu	nebudou	prováděny	žádné	operace.

Zvuk

Ze zařízení nevychází žádný zvuk.

	 Ověřte,	zda	není	hlasitost	nastavená	na	nulu.	Pokuste	se	
zvýšit	hlasitost	stiskem	tlačítka	hlasitost	+	na	horní	straně	
systému.
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	 Ověřte,	zda	není	zapnuto	ztišení	zvuku.	Pro	zrušení	
nastavení	ztišení	zvuku	stiskněte	tlačítko	Zvuk	na	horní	
části	systému.

	 Po	připojení	sluchátek	nebo	kabelu	pro	výstup	videa	
nevychází	z	reproduktorů	systému	PSP™	žádný	zvuk.

	 K	systému	může	být	připojeno	zařízení	Bluetooth®	a	výstup	
zvuku	může	být	do	něj	přesměrován.	Pokud	chcete,	aby	
zvuk	vycházel	ze	systémových	reproduktorů	nebo	
připojených	sluchátek,	stiskněte	tlačítko	Zvuk	na	horní	
straně	systému	a	podržte	jej	stisknuté	po	dobu	nejméně	
pěti	vteřin.

Hlasitost se nezesiluje.

	 Pokud	je	položka	 	(Sound	Settings)	(Nastavení	zvuku)	
	[AVLS]	nastavena	na	[On]	(Zapnuto),	bude	omezena	

maximální	úroveň	hlasitosti.
	 Pokud	je	video	vysíláno	do	televizoru,	použijte	ovládání	

hlasitosti	na	televizoru,	abyste	upravili	nastavení	hlasitosti.	
Hlasitost	nelze	změnit	pomocí	tlačítek	pro	ovládání	
hlasitosti	na	systému	PSP™.

	 Optimální	sluchátka	jsou	zkonstruována	tak,	aby	omezovala	
hladinu	akustického	tlaku	na	max.	hodnotu	90	dB.

Ze sluchátek nevychází žádný zvuk nebo vydávaný zvuk 
obsahuje šum.

	 Ověřte,	zda	jsou	sluchátka	plně	zasunuta	do	systému.

Interní mikrofon systému PSP™ neregistruje žádný zvuk.

	 Je-li	připojena	náhlavní	souprava	(prodávána	samostatně),	
systém	PSP™	přijímá	zvuk	z	mikrofonu	náhlavní	soupravy.	
Interní	mikrofon	není	používán.

Karta Memory Stick Micro™

Kartu Memory Stick Micro™ nelze vložit.

	 Při	vkládání	karty	Memory	Stick	Micro™	se	ujistěte,	že	
je	karta	nastavena	ve	správném	směru	( 	strana	19).

	 Ověřte,	zda	je	vkládáno	médium	typu,	který	lze	použít	s	
tímto	modelem	systému	PSP™.	Podrobnosti	jsou	uvedeny	
v	části	„Kompatibilní	média“	( 	strana	55).

Systém nerozpoznal kartu Memory Stick Micro™.

	 Pokud	je	karta	Memory	Stick	Micro™	naformátována	
na	PC,	nemusí	být	rozpoznána	systémem	PSP™.	Pokud	
k	takové	situaci	dojde,	zkopírujte	na	PC	všechna	data,		
která	si	přejete	uchovat,	a	poté	zvolte	v	nabídce	

	(System	Settings)	(Systémová	nastavení)	položku
	[Format	Memory	Stick™]	(Formátovat	paměťovou	

kartu	Memory	Stick™)	a	přeformátujte	ji.
	 Ověřte,	zda	je	karta	Memory	Stick	Micro™	správně	

vložená.	Pokuste	se	kartu	Memory	Stick	Micro™		
vyjmout	a	znovu	ji	vložit.

Systém nedokáže uložit nebo načíst data.

	 Může	být	problém	s	kartou	Memory	Stick	Micro™.	Pokuste	
se	použít	jinou	kartu	Memory	Stick	Micro™	(pokud	ji	máte	
k	dispozici).

Video

Videa se nepřehrávají.

	 Některé	typy	dat	nemusí	být	možné	přehrát.
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Systém nedokáže rozpoznat video soubor.

	 Video	data,	jejichž	typ	není	se	systémem	PSP™	
kompatibilní,	nebudou	rozpoznána.

	 Pokud	dojde	ke	změně	názvu	souboru	nebo	složky,	nebo	
k	přesunu	souboru	nebo	složky	na	jiné	místo	pomocí	
počítače,	systém	to	nemusí	rozpoznat.

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™	přehrát.

Systém nerozpoznal hudební soubor.

	 Zkontrolujte,	že	jsou	hudební	data	uložena	ve	správné	
složce.	Máte-li	zájem	o	bližší	informace,	nahlédněte	do	
online	uživatelské	příručky	( 	strana	7).

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

	 Abyste	mohli	přehrávat	data	ve	formátu	WMA,	musíte	
nejdříve	aktivovat	položku	 	(System	Settings)	
(Systémová	nasatavení)	 	[Enable	WMA	Playback]	
(Povolit	přehrávání	WMA).

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	data	uložena	ve	správné	složce.	
Máte-li	zájem	o	bližší	informace,	nahlédněte	do	online	
uživatelské	příručky	( 	strana	7).

	 Pokud	dojde	ke	změně	názvu	souboru	nebo	složky,	systém
je	nemusí	rozpoznat.

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

Síť

Připojení k síti nelze navázat.

	 Ověřte,	zda	je	přepínač	sítě	WLAN	na	levé	straně	systému	
zapnutý.

	 Pokud	je	položka	 	(Power	Save	Settings)	(Nastavení	
úsporného	režimu)	 	[WLAN	Power	Save]	(Úsporný
režim	WLAN)	nastavena	na	[On]	(Zapnuto),	přenos	dat	
nemusí	proběhnout	správně.

	 Mezi	systémem	a	přístupovým	bodem	nebo	mezi	systémem	
a	dalším	přehrávačem	(v	případě	režimu	ad	hoc)	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	může	být	
nezbytné	zadat	adresu	MAC	tohoto	systému.	Adresu	MAC	
můžete	zkontrolovat	pod	položkou	 	(System	Settings)	
(Systémová	nastavení)	 	[System	Information]	(Systémové	
informace).

	 Při	komunikaci	s	jiným	systémem	v	režimu	ad	hoc	musí	být	
oba	dva	systémy	nastavené	na	stejný	kanál.	Aktuálně	
nastavený	kanál	lze	zkontrolovat	pod	položkou	 	
(Network	Settings)	(Nastavení	sítě)	 	[Ad	Hoc	Mode]	
(Režim	Ad	Hoc).
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	 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.

	 Určitý	obsah,	jako	je	například	obsah,	který	vyžaduje	
specializovaný	software,	se	nemusí	na	některých	webových	
stránkách	řádně	zobrazit.

Bluetooth®

Zařízení Bluetooth® nelze zaregistrovat nebo spárovat se 
systémem PSP™.

	 Mezi	systémem	a	zařízením	Bluetooth®	může	být	příliš	
velká	vzdálenost.

	 Zařízení	Bluetooth®	nemusí	být	kompatibilní	s	profily,	
které	systém	podporuje.

	 Maximální	počet	zařízení	Bluetooth®,	které	lze	spárovat	
se	systémem	je	osm.	Pokuste	se	smazat	zaregistrované	
zařízení,	abyste	mohli	systém	spárovat	s	novým	zařízením.

Nelze navázat spojení mezi zařízením Bluetooth® a systémem 
PSP™.

	 Ověřte,	zda	je	zařízení	Bluetooth®	spárováno	se	systémem.	
Pokud	není	spárováno,	aktivujte	položku	 	(Bluetooth®	
Device	Settings)	(Nastavení	zařízení	Bluetooth®)	 	
[Manage	Bluetooth®	Devices]	(Správa	zařízení	Bluetooth®)	
	[Register	New	Device]	(Registrace	nového	zařízení),	

abyste	nové	zařízení	spárovali.
	 Ověřte,	zda	je	zařízení	Bluetooth®	zapnuté.

	 Pokud	bylo	zařízení	Bluetooth®	resetováno,	musíte	ho	
znovu	spárovat	se	systémem.

Ze zařízení Bluetooth® nevychází žádný zvuk.

	 Ověřte,	zda	se	zařízení	Bluetooth®	nenachází	ve	ztišeném	
režimu.

	 Pokuste	se	upravit	hlasitost	buď	na	zařízení	Bluetooth®	
nebo	na	systému	PSP™.

Je slyšet šum. Zvuk je přerušovaný.

	 Pokud	se	mezi	systémem	PSP™	a	zařízením	Bluetooth®	
nacházejí	překážky,	jako	například	zdi,	změňte	umístění	
obou	zařízení	a	poté	opět	připojte	zařízení	Bluetooth®.

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

Zvuk je zpožděný.

	 Kvůli	vlastnostem	technologie	Bluetooth®	může	docházet	
ke	zpoždění	zvuku.	Pokud	máte	pocit,	že	je	pro	vás	
zpoždění	zvuku	problém,	použijte	sluchátka	připojená	
kabelem.

Jiné problémy

Systém nebo AC adaptér je horký.

	 Během	používání	se	systém	nebo	AC	adaptér	mohou	
zahřívat.	Nejedná	se	o	poruchu.

	 Pokud	je	komunikační	funkce	systému	aktivní,	systém	
se	může	zahřívat	více	než	při	běžném	používání.	Nejedná	
se	o	poruchu.
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Systém je zapnutý, avšak nefunguje.

	 Ověřte,	zda	systém	není	přepnutý	do	režimu	Hold.	Pokud	
ano,	posuňte	přepínač	POWER/HOLD	směrem	nahoru	
a	tím	režim	Hold	zrušte.

Systém nefunguje správně.

	 Posuňte	přepínač	POWER/HOLD	nahoru	a	podržte	ho	v	
této	poloze	po	dobu	nejméně	tří	sekund,	dokud	kontrolka	
POWER	nezhasne.	Poté,	co	se	systém	úplně	vypne,	jej	opět	
zapněte.

	 Pokud	systém	PSP™	přenesete	z	chladného	prostředí	
rovnou	do	tepla,	uvnitř	systému	se	může	vysrážet	vlhkost.	
Pokud	dojde	k	této	situaci,	systém	nemusí	fungovat	
správně.	Vypněte	a	odpojte	systém	a	několik	hodin	ho	
nepoužívejte.	Pokud	systém	ani	poté	správně	nefunguje,	
obraťte	se	na	příslušnou	linku	oddělení	zákaznické	podpory	
PSP™.	Bližší	informace	naleznete	v	části	kontaktních	
informací	na	adrese	http://eu.playstation.com/help-support/.

Datum a čas se vymazal.

	 Pokud	nebudete	systém	po	vybití	baterie	používat,	je	
pravděpodobné,	že	dojde	k	vymazání	nastavení	data	a		
času.	Při	nastavování	data	a	času	postupujte	podle	pokynů	
na	obrazovce.

Po připojení systému PSP™ pomocí USB kabelu počítač systém 
nerozpozná.

	 Zkontrolujte,	zda	je	systém	PSP™	přepnutý	na	USB	
režim.	Pokud	ne,	zvolte	 	(Settings)	(Nastavení)
	 	(USB	Connection)	(USB	spojení).

	 Ověřte,	zda	je	v	používaném	PC	nainstalován	operační	
systém,	který	podporuje	velkokapacitní	paměťová		
zařízení	USB.

	 Pokud	používáte	USB	rozbočovač	nebo	jiná	zařízení,	
počítač	nemusí	systém	rozpoznat	v	závislosti	na	operačním	
systému	počítače.	Pokuste	se	o	připojení	systému	k	počítači	
přímo	pomocí	USB	kabelu.

	 Pokud	je	položka	 	(System	Settings)	(Systémová	
nastavení)	 	[USB	Charge]	(USB	nabíjení)	nastavena	na	
hodnotu	[On]	(Zapnuto),	zařízení	nemusí	být	rozpoznáno.

Připojené USB zařízení není systémem PSP™ rozpoznáno.

	 Zkontrolujte,	že	je	víceúčelový	konektor	na	spodní	straně	
systému	čistý.	Zkuste	ho	utřít	měkkou,	suchou	tkaninou.

Zapomněli jste heslo.

	 Pokud	obnovíte	výchozí	nastavení	pomocí	položky
	(System	Settings)	(Systémová	nastavení)	 	[Restore	

Default	Settings]	(Obnovit	výchozí	nastavení),	systémové	
heslo	bude	nastaveno	na	„0000“.	Máte-li	zájem	o	bližší	
informace,	nahlédněte	do	online	uživatelské	příručky
( 	strana	7).

	 Vězměte	prosím	na	vědomí,	že	pokud	obnovíte	výchozí	
nastavení	systému,	dojde	kromě	vymazání	hesla	také	
k	vymazání	nastavení	dalších	možností.	Jakmile	jsou		
tato	vlastní	nastavení	vymazána,	systém	je	nebude		
schopen	obnovit.

Analogová páčka nefunguje správně.

	 U	scény,	kde	se	tento	symptom	projeví,	posouvejte	
analogovou	páčku	krouživým	pohybem	tak,	abyste		
mohli	určit	optimální	pracovní	rozsah.
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Děkujeme	vám	za	zakoupení	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.	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,	prosíme	

zatelefonujte	na	příslušnou	linku	oddělení	zákaznické	
podpory	(softwarových	příručkách	pro	PSP™),	kde	
vám	podají	příslušné	pokyny	pro	vrácení	produktu.

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
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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;

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,	prosíme	obraťte	se	na	příslušnou	
linku	oddělení	zákaznické	podpory.	Pokud	se	vaše	země	
nenachází	na	seznamu	uvedených	zemí,	obraťte	se	na	
svého	prodejce.
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Rodičovský zámek

Systém	PSP™	obsahuje	funkci	rodičovského	zámku.
Tuto	funkci	můžete	použít	pro	nastavení	hesla	a	omezení	
přehrávání	obsahu	(hry,	videa	a	další	obsah)	na	základě	
úrovně	rodičovského	zámku	nastavené	na	systému.	
Nastavením	rodičovského	zámku	můžete	dětem	zabránit	
přehrávat	nepovolený	obsah.	Více	informací	o	úrovních	
rodičovského	zámku	naleznete	v	části	„Informace	o	
úrovních	rodičovského	zámku“	( 	strana	51).

Čtyřciferné	heslo	je	nezbytné	pro	přehrávání	omezeného	
obsahu	stejně	tak	jako	pro	změnu	úrovně	rodičovského	
zámku.	Výchozí	heslo	je	nastaveno	na	„0000“	a	lze	ho	
resetovat.	Pokud	jste	již	nastavili	heslo	a	potřebujete	
změnit	úroveň	rodičovského	zámku,	přečtěte	si		
prosím	oddíl	„Nastavení	úrovně	rodičovského	zámku“		
v	této	části.	

Resetování hesla

1 Zvolte možnost  (Settings) (Nastavení)
  (Security Settings) (Nastavení 

zabezpečení)  [Change Password]
(Změnit heslo) a stiskněte tlačítko .
Řiďte	se	pokyny	na	obrazovce,	abyste	nastavili	heslo.

Nastavení úrovně rodičovského zámku

1 Zvolte možnost  (Settings) (Nastavení)
  (Security Settings) (Nastavení 

zabezpečení)  [Parental Control Level] 
(Úroveň rodičovského zámku) a stiskněte 
tlačítko .
Zobrazí	se	obrazovka	pro	zadání	hesla.

2 Pomocí směrových tlačítek zadejte 
čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko .

3 Zvolte požadovanou úroveň rodičovského 
zámku pro systém PSP™ ( 	strana 51) a 
stiskněte tlačítko .
Úroveň	rodičovského	zámku	je	nastavena.
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Informace o úrovních rodičovského zámku
Přehrávání	obsahu	je	omezeno	na	základě	kombinace	
úrovní	rodičovského	zámku	systému	PSP™	a	obsahu.
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Úrovně ochrany obsahu rodičovským
 zám

kem

Úrovně ochrany systému PSP™ rodičovským zámkem

Nejvyšší

Omezení

Obsah·nelze·
prohlížet.

Obsah·lze·
prohlížet.

Pokud	například	chcete	omezit	přehrávání	obsahu,	který	je	
chráněn	úrovní	rodičovského	zámku	„5“,	nastavte	úroveň	
rodičovského	zámku	systému	PSP™	na	hodnotu	[4].

Úrovně rodičovského zámku na systému PSP™

Úroveň	rodičovského	zámku	na	systému	lze	vypnout	
nebo	nastavit	na	jednu	z	11	úrovní.	Výchozím	
nastavením	je	[9].	

Off	
(Vypnuto) Rodičovský	zámek	je	vypnutý.

11-1
Nastavte	úroveň	omezení	na	systému.	Nastavení	
[1]	poskytuje	nejvyšší	omezení	a	hodnota	[11]	je	
nejméně	omezující.

Bližší	informace	o	úrovních	rodičovského	zámku	
a	odpovídajících	věkových	skupinách	jsou	uvedeny	na	
webové	stránce	http://manuals.playstation.net/document/.

Tipy

	Úroveň	rodičovského	zámku	můžete	ověřit	pod	položkou	
[Information]	(Informace)	v	nabídce	možností.

	Obsah,	který	je	chráněn	rodičovským	zámkem,	se	zobrazuje
se	jako	 	(Restricted	Content)	(Omezený	obsah).
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Rodičovský zámek internetového prohlížeče
Pod	položkou	 	(Security	Settings)	(Nastavení	
zabezpečení)	můžete	zabránit	spouštění	internetového	
prohlížeče.	Pokud	toto	omezení	aktivujete,	objeví	se	před	
spuštěním	internetového	prohlížeče	obrazovka	pro	zadání	
čtyřciferného	hesla.

1 Zvolte možnost  (Settings) (Nastavení)
  (Security Settings) (Nastavení 

zabezpečení)  [Internet Browser Start 
Control] (Ovládání spouštění internetového 
prohlížeče) a stiskněte tlačítko .
Zobrazí	se	obrazovka	pro	zadání	hesla.

2 Pomocí směrových tlačítek zadejte 
čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko .

3 Zvolte [On] (Aktivovat) a stiskněte tlačítko .

Rodičovský zámek pro PlayStation®Network
U	vedlejších	účtů	můžete	aktivovat	nastavení	
rodičovského	zámku,	které	omezuje	konverzace,	
omezuje	obsah	podle	věkových	kategorií	a	nastavit	limit	
pro	platby	v	PlayStation®Store.	Více	informací	získáte	na	
adrese	http://eu.playstation.com/help-support
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Před tím, než se zbavíte systému PSP™ nebo než ho předáte dál

Před	tím,	než	se	zbavíte	systému	PSP™	nebo	ho	předáte	
další	osobě	z	jakéhokoli	důvodu,	vymažte	veškerá	data	a	
obnovte	výchozí	nastavení	systému.	Tímto	pomůžete	
zabránit	nepovolenému	přístupu	k	vaší	kreditní	kartě	
nebo	jejímu	zneužití	či	dalších	osobních	informací.

1 Zvolte  (Settings) (Nastavení)    
(System Settings) (Systémová nastavení)  

 [Restore Default Settings] (Obnovit 
výchozí nastavení), abyste vrátili nastavení 
do stavu v době zakoupení systému.

2 Zvolte  (Settings) (Nastavení)    
(System Settings) (Systémová nastavení) 

 [Format System Storage] (Formátovat 
systémový úložný prostor), abyste smazali 
veškerá data uložená v systémovém 
úložném prostoru.

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.

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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Technické údaje
Vzhled	a	technické	parametry	mohou	být	změněny	bez	
předchozího	upozornění.

Systém PSP™ (PlayStation®Portable)

LCD	obrazovka
3,8	palců	/	9.6	cm	(16:9)	plně	
transparentní	typ,	TFT
Zobrazuje	přibližně	16	770	000	barev

Zvuk Stereo	reproduktory
Kapacita	
systémového	
úložného	prostoru

16	GB*

Rozhraní

Víceúčelový	konektor
Konektor	pro	náhlavní	sadu
Vysokorychlostní	USB	
(v	souladu	se	standardem	USB	2.0)
Slot	pro	kartu	Memory	Stick	Micro™	
(M2™)
Wireless	LAN	(IEEE	802.11b)
Mikrofon
Bluetooth®	2.0	(EDR)

Síť
IEEE	802.11b
Bluetooth®	2.0	(EDR)

Zdroj	
napájení

AC	
adaptér 5,0	V	DC

Baterie
Druh:	Zabudovaná	dobíjitelná	
lithium-iontová	baterie
Jmenovitý	výkon:	3,7	V	DC	930	mAh

Maximální	spotřeba	
energie přibližně	3	W	(při	dobíjení)

Vnější	rozměry	
(nezahrnuje	velmi	
vyčnívající	části)

přibližně	128	×	16,5	×	69	mm	
(šířka	×	výška	×	délka)	

Hmotnost přibližně	158	g
Provozní	okolní	
teplota 5°C	-	35°C

Kompatibilní	kodeky
Máte-li	zájem	o	bližší	informace,	
nahlédněte	do	online	uživatelské	
příručky	( 	strana	7).

*	Část	systémového	úložného	prostoru	představuje	systémový	
oddíl,	který	je	rezervován	pro	potřeby	systému.	Zbývající	část	
systémového	úložného	prostoru	je	dostupná	pro	uživatele.

AC adaptér

Vstup AC	100-240	V,	50/60	Hz
Výstup 5	V	DC,	1500	mA	(1,5	A)
Vnější	rozměry	(nezahrnuje	
velmi	vyčnívající	části)

přibližně	74	×	22	×	87	mm	
(šířka	×	výška	×	délka)	

Hmotnost přibližně	55	g
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Kompatibilní média
Tento	model	systému	PSP™	podporuje	pouze	karty	Memory	Stick	
Micro™	(M2™).

Poznámky týkající se karty Memory Stick Micro™

	Kompatibilní	s	MagicGate™*.
	Specifikace	souborového	systému	používaného	
na	médiích	Memory	Stick	Micro™	omezuje	
velikost	souborů,	které	lze	zaznamenat	nebo	
přehrát,	na	velikost	menší	než	4	GB	na	jeden	
soubor.

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

Tipy

	Paměťovou	kartu	Memory	Stick	Duo™	a	paměťovou	kartu	
Memory	Stick™	standardní	velikosti	nelze	s	tímto	systémem	
použít.

	Výkon	všech	paměťových	karet	Memory	Stick™	nelze	
garantovat.

	Systém	PSP™	podporuje	čtyřbitový	paralelní	přenos	dat.	Čas	
potřebný	pro	čtení	a	zápis	se	může	lišit	podle	použitého	média.

	Pokud	se	karta	Memory	Stick	Micro™	naformátuje	v	jiném	
zařízení,	než	v	systému	PSP™	(např.	v	počítači),	je	možné,	že
ji	systém	nerozpozná.	Pokud	k	takové	situaci	dojde,	zvolte	
v	nabídce	položku	 	(System	Settings)	(Systémová	nastavení)		
	[Format	Memory	Stick™]	(Formátovat	paměťovou	kartu	

Memory	Stick™)	a	přeformátujte	kartu	Memory	Stick	Micro™.
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Copyright a ochranné známky

„ “,	„PlayStation“,	„ “,	„ “	a	„ “	jsou	
registrované	ochranné	známky	společnosti	Sony	Computer	
Entertainment	Inc.	„PS3“	je	také	ochranná	známka	stejné	
společnosti.

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

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

„Media	Go“	je	ochrannou	známkou	společnosti	Sony	Media	
Software	and	Services,	Inc.	nebo	jejích	přidružených	společností	
ve	Spojených	státech	a	dalších	zemích.

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.

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.

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

U.S.	and	foreign	patents	licenced	from	Dolby	Laboratories.
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ATOK	is	a	registered	trademark	of	JUSTSYSTEM	CORP.	in	
Japan	and	other	countries

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

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.

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	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.

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

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

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

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.
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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.

Všechny	ostatní	ochranné	známky	jsou	vlastnictvím	svých	
příslušných	majitelů.
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Online uživatelská příručka
na·adrese:·eu.playstation.com/manuals

Aktualizace systémového softwaru
http://eu.playstation.com/psp

Oficiální stránky PSP™

http://eu.playstation.com/psp

Podpora
http://eu.playstation.com/help-support


