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Připojte svůj ovladač k systému PlayStation®TV
Se systémem PS TV je možné použít bezdrátový ovladač DUALSHOCK®3 nebo 
DUALSHOCK®4 – stačí připojit kabel USB ovladače k portu USB.

Pohled ze zadní strany

Port USB

Bezdrátový ovladač 
DUALSHOCK®3

Kabel USB
miniB – typ A

Kabel USB
mikroB – typ A

Bezdrátový ovladač 
DUALSHOCK®4

Tipy

• Aby bylo možné na ovladači zaregistrovat váš systém PS TV, respektive ovladač 
dobíjet, je nutné připojit kabel USB. Po dokončení procesů registrace a nabíjení je 
možné kabel USB odstranit a začít ovladač používat bezdrátově.

• Kabel USB se prodává samostatně. Pro připojení systému PS TV k bezdrátovému 
ovladači DUALSHOCK®3 (kabel USB miniB – typ A) nebo bezdrátovému ovladači 
DUALSHOCK®4 (kabel USB mikroB – typ A) je nutné použít správný kabel USB. 
Doporučujeme použít kabel USB dodávaný v původním balení se systémem 
PlayStation®3 nebo PlayStation®4.

1 Dejme se do toho!
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Použití paměťových karet
Ačkoli v systému PS TV je vestavěný 1 GB interní paměti, nemusí to být dost, 
podle velikosti toho, co jste do systému uložili, a jak ho používáte. Takže pokud 
potřebujete více místa na uložení her a obsahu, je možné použít paměťovou kartu 
PlayStation®Vita (prodává se samostatně).

Paměťová karta PlayStation®Vita

Upozornění

• Paměťovou kartu vkládejte či vyjímejte pouze tehdy, když je systém vypnutý. 
Systém PS TV vždy vypínejte.

• Jakmile je paměťová karta vložena, budou se data ukládat na ni, nikoli na interní 
paměťovou kartu. Uložená data se umístí na vloženou paměťovou kartu a toto 
umístění nebude možné změnit, dokud se paměťová karta nevyjme.

• Interní paměťovou kartu – včetně dat, která jste se rozhodli na ní uložit – nebude 
možné použít, když je vložena vyměnitelná paměťová karta.
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2 Jak nastavit systém PS TV

 Vyberte na svém televizoru příslušný kanál

 Připojte svůj systém k televizoru
Po správném připojení všech kabelů zapojte napájecí kabel k elektrické síti a 
systém PS TV se zapne – rozsvítí se bílá kontrolka napájení.

Pohled ze zadní strany

K routeru

Výstupní port HDMI
Port LAN

Konektor DC IN 5 V

Kabel HDMI®
Kabel LAN
(prodává se samostatně)

Adaptér AC
Síťový kabel AC

K elektrické síti

S připojením Wi-Fi nepotřebujete 
kabel LAN.Vstupní port 

HDMI

Tlačítko napájení
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Po zapojení se systém PS TV zapne a kontrolka napájení se rozsvítí.

Pohled z přední strany

Kontrolka napájení

 Stiskněte tlačítko  (PS) na ovladači
Váš ovladač se poté zaregistruje na systému PS TV.

Tip

Než začnete hrát, budete muset svůj ovladač na systému PS TV zaregistrovat.

 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zvolte datum a čas a vytvořte účet Sony Entertainment Network.  
Po dokončení tohoto počátečního nastavení se zobrazí domovská obrazovka.

Tip

Po dokončení počátečního nastavení vytvořte účet Sony Entertainment 
Network. Na domovské obrazovce vyberte možnost  (Settings) (Nastavení)  
[PSNSM]  [Sign Up] (Zaregistrovat). Účet Sony Entertainment Network je možné 
vytvořit také pomocí systému PS4™, systému PS3™ nebo počítače a účet poté 
používat na systému PS TV.
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3 Domovská obrazovka a základní úkony

Vyberte libovolnou aplikaci na domovské obrazovce a otevřete tak 
obrazovku LiveArea™. Vyberte „bránu“ a spusťte tak aplikaci.

Aplikace

Domovská obrazovka

BránaZavřít
(Podržet)

LiveArea™
Obrazovka 
aplikací

Návrat na obrazovku 
LiveArea™

Přesunout na jinou stránku

Zapojit 
se

Zapojit 
se

Informační pruh
Stav systému PS TV je možné zkontrolovat nahoře na domovské 
obrazovce.

Komunikační stav 
systému PS TV

Aktivní aplikace Vložená karta 
PS Vita

Ukazatel upozornění
Volbou ukazatele 
upozornění zobrazíte nové 
informace.

Tipy

• Pomocí levé páčky, tlačítek L1 a R1 nebo směrových tlačítek můžete procházet 
nabídkami systému.

• Současně je možné spustit více aplikací a mít na domovské obrazovce maximálně 
10 stránek.
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Základní funkce tlačítek
• Tlačítko  (PS)

Zapíná systém PS TV, vrací se z obrazovky aplikace na obrazovku LiveArea™ nebo 
zobrazí seznam obrazovek LiveArea™ (index).

• Tlačítko  (PS) (stisknout a podržet)

Vypíná systém PS TV nebo upravuje nastavení ovladače. Dostupné možnosti se 
mohou lišit.

• Směrová tlačítka / Levá páčka
Výběr položky.

• Tlačítko 

Potvrzení vybrané položky.

Použití bezdrátového ovladače DUALSHOCK®4
Jestliže příručka vaší hry nebo některý z pokynů na obrazovce používá pojem 
tlačítko SELECT nebo tlačítko START, používá se místo něj tlačítko SHARE, respektive 
tlačítko OPTIONS.

• Tlačítko SHARE
Nahrazuje tlačítko SELECT v některých hrách.

• Tlačítko OPTIONS
Nahrazuje tlačítko START v některých hrách.

Tip

Zástrčka stereosluchátek a reproduktoru na ovladači se systémem PS TV nefunguje.
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4 Hraní her

Hry kompatibilní se systémem PlayStation®Vita je možné 
přímo z možnosti  (PS Store) nebo si je pořídit na kartě 
PlayStation®Vita ve všech kvalitních maloobchodech. 
Informace o hrách, které jsou kompatibilní se systémem PS TV, 
najdete na webu eu.playstation.com.

 Vložení karty PS Vita
Karta PS Vita obsahuje software ve formátu PlayStation®Vita. Otevřete kryt 
slotu karty PS Vita a vložte svou kartu PS Vita do systému PS TV – na domovské 
obrazovce se pak zobrazí ikona hry.

Kryt slotu karty 
PS Vita

Kontrolka přístupu 
na kartu PS Vita

Karta PS Vita

 Spuštění hry
Na domovské obrazovce volbou ikony hry otevřete obrazovku LiveArea™. 
Volbou „brány“ hru spustíte.

Brána

Obrazovka LiveArea™
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Tip

Jestliže se hra nespustí, zkuste software aktualizovat volbou možnosti  (Refresh 
LiveArea™ Screen) (Obnovit obrazovku LiveArea™) na obrazovce LiveArea™. Až se 
po volbě  (Refresh LiveArea™ Screen) (Obnovit obrazovku LiveArea™) zobrazí, 
vyberte možnost  (Update) (Aktualizovat) – poté je možné software aktualizovat.

 Pozastavení nebo ukončí hry
Stisknutím tlačítka  (PS) na ovladači se vrátíte na obrazovku LiveArea™. 
Stisknutím a podržením tlačítka  zavřete obrazovku LiveArea™ a hru ukončíte.

Použití dotykového ukazatele na obrazovce při hraní 
hry PS Vita
Dotykový ukazatel umožňuje použití ovladače k ovládání dotykem, jako 
byste to dělali na systému PS Vita při hraní hry. Dotykový ukazatel není 
možné použít na domovské obrazovce nebo obrazovce LiveArea™.

Pokud chcete dotykový ukazatel použít, stiskněte a přidržte tlačítko 
 (PS) a poté klepněte na možnost [Use Touch Pointer in Games] (Použít 

dotykový ukazatel ve hrách). Poté je možné dotykový ukazatel používat 
ve všech podporovaných hrách.

Když stisknete tlačítko L3, zobrazí se dotykový ukazatel 
představující dotykovou obrazovku systému PS Vita. K ovládání 
dění na obrazovce použijte dotykový panel bezdrátového 
ovladače DUALSHOCK®4.

Když stisknete tlačítko R3, zobrazí se dotykový ukazatel pro 
zadní dotykový panel.

Když stisknete tlačítka L3 a R3 zároveň, zobrazí se překrývající 
dotykové ukazatele pro dotykovou obrazovku i zadní dotykový 
panel.

Tip

Dotykovým ukazatelem posunujte pomocí levé a pravé páčky nebo přejížděním 
prstem po dotykovém panelu bezdrátového ovladače DUALSHOCK®4, potvrzení se 
provádí stisknutím tlačítka  nebo tlačítka dotykového panelu.
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Bavte se hrami pro systém PS4™  
pomocí funkce Remote Play 
(Dálkový přístup)
Pokud máte systém PS4™, je možné použít 
funkci Remote Play (Dálkový přístup) k hraní her ve formátu PS4™ na 
systému PS TV v jiné místnosti. Některé hry nemusí tuto funkci podporovat.

 Připojte systém PS TV do stejné sítě jako 
systém PS4™

 Úprava nastavení systému PS4™
• Přihlaste se ke službě PSNSM na systému PS4™ pomocí stejného účtu Sony 

Entertainment Network jako na systému PS TV.
• Na obrazovce funkcí vyberte možnost  (Settings) (Nastavení)  [Remote 

Play Connection Settings] (Nastavení připojení dálkového přístupu) a poté 
klepněte na možnost [Enable Remote Play] (Povolit dálkový přístup).

 ládání ze systému PS TV
Na systému PS TV vyberte na domovské obrazovce aplikaci  (PS4 Link) a při 
připojování k systému PS4™ postupujte podle pokynů na obrazovce.

Podrobnosti o nastavení a způsobu ovládání naleznete v uživatelské příručce.

Tipy

• Při používání funkce Remote Play (Dálkový přístup) doporučujeme používat 
připojení pomocí kabelu LAN ke stejné síti, v jaké je váš systém PS4™ a používání 
bezdrátového ovladače DUALSHOCK®4 pro aplikaci  (PS4 Link).

• Funkce Remote Play (Dálkový přístup) nemusí být dostupná, pokud se systém 
PS4™ používá pro některé úkony. Dokud se používá funkce Remote Play (Dálkové 
ovládání), nemusí být možné přehrát některé typy obsahu. Více podrobností 
naleznete v uživatelské příručce systému PS TV.

4 Hraní her
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5 Přechod systému PS TV do úsporného režimu

V „úsporném režimu“ může systém PS TV pohodlně obnovit přehrávání 
všech aplikací, které jste nechali otevřené.

Přechod systému do úsporného režimu
Systém PS TV můžete vypnout a pozastavit hru. Vyberte možnost  (Power) 
(Napájení) na domovské obrazovce nebo stiskněte a podržte tlačítko  (PS) na 
ovladači a poté zvolte možnost [Standby] (Pohotovostní režim). Systém PS TV přejde 
do úsporného režimu a kontrolka napájení na přední straně systému PS TV zhasne.

Tipy

• Systém PS TV je možné do úsporného režimu převést také stisknutím tlačítka 
 (napájení) na zadní straně systému PS TV.

• V úsporném režimu stiskněte tlačítko  (PS) na ovladači nebo tlačítko 
 (napájení) na zadní straně systému PS TV. Systém PS TV se poté zapne a 

kontrolka napájení na přední straně systému PS TV se rozsvítí.

Vypnutí systému
Před vložením nebo odebráním paměťové karty nebo odpojením síťového kabelu 
vždy proveďte úplné vypnutí. Na domovské obrazovce vyberte možnost  (Power) 
(Napájení) nebo stiskněte a přidržte tlačítko  (PS) na ovladači a poté vyberte 
možnost [Power Off] (Vypnout). Kontrolka napájení systém PS TV poté zhasne.

Tipy

• Systém PS TV je možné vypnout také stisknutím tlačítka  (napájení) na zadní 
straně systému PS TV.

• Jestliže napájení vypnete, systém se znovu nezapne, když stisknete tlačítko  (PS) 
na ovladači. Pokud ho chcete zapnout, stiskněte tlačítko  (napájení) na zadní 
straně systému PS TVa poté tlačítko  (PS) na ovladači.
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Bezpečnostní příručka
Bezpečnostní příručka obsahuje informace o bezpečném používání 
systému PS TV a informace o specifikacích. Před používáním systému si ji 
nezapomeňte přečíst.

Uživatelská příručka
Uživatelská příručka obsahuje další informace o tom, co systém PS TV dokáže – 
dostanete se k ní volbou  (User’s Guide) (Uživatelská příručka) na obrazovce 
LiveArea™  (Settings) (Nastavení).
Uživatelskou příručku si můžete prohlédnout také na adrese  
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/ – pokud si chcete uživatelskou 
příručku prohlížet, je nutné mít připojení k internetu.

Nápověda
Potřebujete další informace o systému PS TV? Nedaří se vám najít odpověď na 
vaši otázku? Potom navštivte část Nápověda na adrese  
eu.playstation.com/pstv/support/, kde se dozvíte více.

„ “, „PlayStation“, „DUALSHOCK“ a „ “ jsou registrovanými ochrannými 
známkami společnosti Sony Computer Entertainment Inc. „PS4“, „PS3“, „PSN“ a 
„LIVEAREA“ jsou ochranné známky stejné společnosti.

„SONY“ a „ “ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. 

„Sony Entertainment Network“ je ochranná známka stejné společnosti.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo 
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States 
and other countries.

Vzhled a technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Informace o funkcích systému a obrázky publikované v tomto dokumentu se mohou 
lišit od vašeho systému PS TV, v závislosti na používané verzi systémového softwaru. 
Od skutečného produktu se také mohou lišit ilustrace a snímky obrazovky.
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