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VÝSTRAHY

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

Toto zařízení bylo otestováno a splňuje ustanovení směrnice 
R&TTE při použití kabelu, který je kratší než 3 metry. 
Nepoužívejte kabely delší než 3 metry.

Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společností 
Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku 
Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony 
Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.
Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování Prohlášení o 
shodě je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger 
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.

Směrnice R&TTE prohlášení „Informal DoC“

Sony Computer Entertainment Inc. tímto prohlašuje, že tento 
produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Podrobnosti 
lze získat na následující URL:  
http://www.compliance.sony.de/

Informace založené na požadavcích EU na ekodesign 
podle nařízení (ES) č. 801/2013

Navštivte níže uvedenou adresu: 
eu.playstation.com/Energyefficiency
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Záchvaty navozené světelnou stimulací 
(fotosenzitivní epilepsie)

Pokud trpíte epilepsií nebo míváte záchvaty, poraďte se s 
lékařem, než začnete hrát. Působení světelných záblesků či 
blikajících barev nebo jiná světelná stimulace na televizní 
obrazovce či při hraní videoher může u některých osob 
vyvolávat bolesti očí, mihotavé vidění, migrény, záškuby svalů, 
záchvaty křečí, výpadky paměti, ztráty vědomí nebo stavy 
dezorientace. Pokud během hraní videoher dojde k některému 
z uvedených příznaků, okamžitě hraní přerušte a poraďte se 
s lékařem.

Pokud zaznamenáte nějaký z následujících příznaků, 
ihned přestaňte hrát.
Pokud kromě výše uvedených příznaků při hraní zaznamenáte 
bolest hlavy, závratě, nevolnost, únavu či příznaky podobné 
cestovní nevolnosti nebo vás začne bolet jakákoliv část těla 
(oči, uši, dlaně, paže, nohy), ihned přestaňte produkt používat. 
Pokud tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.

Rádiové vlny

Rádiové vlny mohou negativně ovlivňovat elektronická nebo 
lékařská zařízení (například kardiostimulátory), což může 
způsobit jejich selhání a případná zranění.

 ˎ 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).

 ˎ 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.

–  Oblasti v blízkosti poplašných požárních zařízení, 
automatických dveří a jiného automatizovaného vybavení.

Systémový software

Použití tohoto systému PS TV znamená přijetí licenčního 
ujednání pro systémový software společnosti Sony Computer 
Entertainment Inc. Více podrobností naleznete na adrese 
http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

Komerční využití či půjčování tohoto produktu je zakázáno.
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Bezpečnostní opatření

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tuto příručku 
a uschovejte ji, abyste do ní mohli nahlédnout v budoucnu. Tuto 
příručku by si měli přečíst rodiče a opatrovníci dětí a zajistit, aby 
děti dodržovaly všechna bezpečnostní opatření.

Bezpečnost

Tento produkt byl vyroben s maximálním ohledem na 
bezpečnost. Každé elektrické zařízení však může v případě 
nesprávného používání způsobit požár, zásah elektrickým 
proudem nebo zranění osob. V zájmu zabezpečení 
bezproblémového používání systému se řiďte následujícími 
pokyny:

 ˎ Dodržujte všechna varování, bezpečnostní opatření a 
pokyny.

 ˎ Pravidelně kontrolujte adaptér AC, síťový kabel AC a kabel 
HDMI®.

 ˎ Pokud je váš systém PS TV poškozen, nepoužívejte jej. 
Okamžitě odpojte síťový kabel AC ze zásuvky a odpojte 
všechny ostatní kabely.

 ˎ Pokud zařízení začne fungovat nepřirozeným způsobem, 
vycházejí z něj neobvyklé zvuky či zápach nebo jsou zařízení 
či adaptér AC na dotyk příliš horké, okamžitě odpojte síťový 
kabel AC ze zásuvky a odpojte všechny ostatní kabely.

 ˎ Obraťte se na příslušnou linku podpory služeb zákazníkům 
systému PlayStation®, kterou lze najít v informacích o 
záruce výrobku.

Používání a manipulace s přístrojem

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

 ˎ Systém PS TV nepoužívejte dlouhodobě. Abyste se 
vyvarovali únavě očí, udělejte si každou hodinu hraní 15 
minutovou přestávku.

 ˎ Nehrajte, jste-li unavení nebo ospalí.

 ˎ Pokud pocítíte známky únavy nebo se u vás při používání 
bezdrátového ovladače objeví bolesti v rukách či pažích, 
ihned přestaňte systém používat. Jestliže tento stav 
přetrvává, vyhledejte lékaře.

 ˎ Pokud se u vás vyskytne jakýkoliv z následujících 
zdravotních problémů, okamžitě přestaňte systém používat. 
Jestliže symptomy přetrvávají, vyhledejte lékaře.
–  Závrať, nevolnost, únava nebo příznaky podobné cestovní 

nevolnosti.
–  Nepohodlí nebo bolest určitých částí těla (oči, uši, ruce 

nebo ramena).

 ˎ Uchovávejte systém a příslušenství mimo dosah malých 
dětí. Malé děti mohou spolknout paměťové karty nebo 
kolem sebe omotat kabely či popruhy, což by mohlo vést ke 
zranění způsobit nehodu či selhání systému. Paměťové 
karty mohou představovat riziko zadušení.

 ˎ Před připojením kabelu HDMI zajistěte, aby byl síťový kabel 
AC odpojený od elektrické sítě.

 ˎ Systém ani jeho příslušenství nepoužívejte v blízkosti vody.

 ˎ Používejte výhradně přídavná zařízení/příslušenství, která 
doporučuje výrobce.

 ˎ 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.
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 ˎ Se systémem ani s jeho příslušenstvím neházejte, 
nepouštějte je na zem, nestoupejte na ně a nevystavujte je 
působení silných nárazů.

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

 ˎ Neumisťujte systém ani k němu připojená příslušenství na 
podlahu nebo nějaké místo, kde by o ně mohl někdo 
zavadit nebo zakopnout.

 ˎ V závislosti na podmínkách používání může teplota 
systému nebo adaptéru AC vystoupit až na 40 °C nebo víc. 
Během takových podmínek se systému ani adaptéru AC 
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).

 ˎ 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

 ˎ 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.

Podmínky uskladnění

 ˎ Nevystavujte systém ani jeho příslušenství působení 
vysokých teplot, vlhkosti nebo přímého slunečního svitu.

 ˎ Nezahřívejte systém pomocí kuchyňského nebo jiného 
ohřívacího vybavení, jako je vysoušeč vlasů. Mohli byste 
zapříčinit požár, zranění nebo poškození přístroje.

 ˎ Systém ani jeho příslušenství neumisťujte na žádné plochy, 
které jsou nakloněné, nestabilní nebo vystavené vibracím.

Poznámky týkající se bezpečnosti při použití ovladačů

 ˎ Nemanipulujte s poškozenými nebo vytékajícími 
lithium-iontovými bateriemi. Pokud vytéká kapalina interní 
baterie, přestaňte okamžitě používat produkt a požádejte o 
pomoc technickou podporu. Pokud se vám kapalina 
dostane na oděv, kůži nebo do očí, okamžitě zasaženou 
oblast opláchněte čistou vodou a obraťte se na lékaře. 
Kapalina baterií může způsobit oslepnutí.

 ˎ Pokud máte poraněné či nemocné kosti, klouby či svaly na 
rukou či pažích, potom nepoužívejte vibrační funkci. Pokud 
máte zdravotní potíže nebo zranění, nepoužívejte 
bezdrátový ovladač k hraní softwarových titulů, které 
obsahují funkci vibrací, dokud tuto funkci nedeaktivujete.

 ˎ Upozorňujeme, že některé softwarové tituly povolují ve 
výchozím nastavení vibrační funkci. Pokud chcete vibrační 
funkci zakázat, stiskněte a podržte tlačítko  (PS) na 
ovladači. Zrušte zaškrtnutí u položky [Enable Vibration] 
(Povolit vibrace) na obrazovce, která se zobrazí.

 ˎ Nedívejte se upřeně na světelnou lištu na bezdrátovém 
ovladači DUALSHOCK®4, když bliká. Pokud pocítíte kdekoli v 
těle nepohodlí nebo bolest na základě světelné stimulace, 
ihned přestaňte zařízení používat.

Použití adaptéru AC, síťového kabelu AC a kabelu HDMI

 ˎ Nedotýkejte se síťového kabelu AC mokrýma rukama.

 ˎ Nedotýkejte se síťového kabelu AC, adaptéru AC, kabelu 
HDMI ani systému, pokud jsou připojeny ke zdroji elektrické 
energie během elektrické bouře.

 ˎ Nepoužívejte jiný napájecí zdroj než dodaný adaptér AC 
(nebo schválený náhradní adaptér).

 ˎ Před zapojením kabelu zkontrolujte, zda jsou konektory 
systému (jako například výstupní port HDMI) a adaptér AC či 
konektory kabelu HDMI čisté. Pokud ne, otřete konektory 
měkkým, suchým kusem látky.



7

CS

 ˎ Pokud nebudete systém po delší dobu používat nebo jej 
chcete očistit, odpojte síťový kabel a veškeré ostatní kabely.

 ˎ Dejte pozor na rizika poškození adaptéru AC či síťového 
kabelu AC:
–  Neupravujte adaptér AC ani síťový kabel AC.
–  Neobmotávejte síťový kabel AC ani kabel HDMI okolo 

systému PS TV nebo okolo adaptéru AC.
–  Neumisťujte adaptér AC ani síťový kabel AC do blízkosti 

zdroje tepla a nenechte je zahřát.
– Nenapínejte síťový kabel AC.
–  Při odpojování síťového kabelu AC jej držte za zástrčku a 

vytáhněte jej přímo z elektrické zásuvky. Kabel nikdy 
nevytahujte držením za kabel, nebo v úhlu.

–  Síťový kabel AC umístěte tak, aby se na něj nešlapalo a 
aby nebyl stlačený, zejména v oblasti u elektrické zásuvky 
a místa vývodu kabelu ze systému).

–  Nepoužívejte systém PS TV ani adaptér AC, pokud jsou 
zakryty jakoukoliv tkaninou nebo jsou umístěny ve svých 
pouzdrech. Mohlo by dojít k hromadění tepla a k požáru či 
poškození systému.

 ˎ Nepřipojujte síťový kabel AC k napěťovému transformátoru 
nebo měniči. Připojení síťového kabelu AC k měniči za 
účelem použití v autě může způsobit nahromadění tepla v 
adaptéru AC, což může vést k popálení a poruchám.

 ˎ Použijte snadno přístupnou elektrickou zásuvku, aby bylo 
možné v případě potřeby rychle odpojit síťový kabel AC.

 ˎ Elektrická zásuvka by měla být umístěna blízko zařízení a 
měla by být snadno přístupná.

Systém ani příslušenství nikdy nerozebírejte

Systém PS TV a jeho příslušenství používejte v souladu s 
pokyny uvedenými v této příručce. Není uděleno žádné 
oprávnění k analýze či změnám systému či analýze a použití 
konfigurace jeho obvodů. Demontáží systému pozbude záruka 
platnosti. Navíc existuje riziko požáru, úrazu elektrickým 
proudem nebo selhání systému.

Síť

 ˎ Pro připojení k síti je zapotřebí širokopásmové internetové 
připojení.

 ˎ Poplatky za internetové služby hradíte vy. Podrobnosti 
naleznete v informacích uvedených ve vaší smlouvě o 
internetových službách, případně se obraťte na svého 
poskytovatele internetu.

 ˎ Používejte pouze kabel ethernet kompatibilní se sítěmi 
10BASE-T nebo 100BASE-TX. Nepoužívejte kabel pro 
standardní bytovou telefonní linku ani kabely jiných druhů 
než těch, které jsou zde uvedeny. Použijete-li špatný druh 
kabelu, může se zvětšit tok elektrického proudu na úroveň 
vyšší, než je pro průchod konektorem LAN zapotřebí, což 
může vést k nahromadění tepla, vznícení nebo poruše 
přístroje.

Použití přístupových bodů bezdrátové sítě Wi-Fi

 ˎ Šířku pásma 2,4 GHz rádiových vln, kterou využívá funkce 
bezdrátové sítě tohoto zařízení, sdílí různá zařízení. Tento 
produkt byl navržen tak, aby se minimalizoval účinek 
ostatních zařízení využívajících stejný rozsah. V některých 
případech však může rušení z jiných zařízení snížit rychlost 
připojení, zkrátit dosah signálu nebo připojení nečekaně 
ukončit.
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 ˎ Při připojení k Internetu pomocí funkce Wi-Fi systém 
automaticky zjistí okolní přístupové body. Mezi zjištěnými 
zařízeními se mohou vyskytovat i přístupové body, které 
nejste oprávněni používat. Připojte se pouze k vlastním 
přístupovým bodům, pro které máte povolení k použití, 
nebo k bodům dostupným prostřednictvím komerčních 
služeb bezdrátových sítí Wi-Fi. Uživatel odpovídá za veškeré 
poplatky související s použitím bezdrátového přístupu Wi-Fi.

Rodičovský zámek

Systém PS TV obsahuje funkce rodičovského zámku, které 
rodičům a pečovatelům umožňují omezit obsah, ke kterému 
mohou děti a mladiství přistupovat, a funkce, které mohou 
používat. Podrobnosti o rodičovské kontrole naleznete v 
uživatelské příručce.

Zaznamenané údaje

V následujících případech mohou být data uložená na kartě 
PlayStation®Vita nebo na paměťové kartě ztracena nebo 
poškozena.

 ˎ Nevyjímejte karty PS Vita ani nevypínejte systém PS TV v 
době, kdy jsou ukládány či načítány údaje.

 ˎ Nevyjímejte paměťovou kartu během zapínání systému 
PS TV.

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

Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke ztrátě či poškození softwaru 
či dat, jejich obnovení již obvykle není možné. Je doporučováno 
pravidelně software a data zálohovat. Společnost Sony Computer 
Entertainment Inc. a její dceřiné či přidružené společnosti nejsou 
odpovědné za jakékoli škody či zranění vzniklá v souvislosti se 
ztrátou či poškozením dat nebo softwaru.

Výskyt kondenzace vlhkosti

Pokud systém PS TV přenesete z chladného prostředí rovnou 
do tepla, uvnitř systému se může vysrážet vlhkost a vést k jeho 
nesprávné funkci. 
Pokud dojde k této situaci, vypněte a odpojte systém. 
Nepoužívejte systém PS TV, dokud se vlhkost neodpaří (to 
může trvat i několik hodin). Pokud systém stále nefunguje 
správně, obraťte se na příslušnou linku podpory služeb 
zákazníkům systému PlayStation®, kterou lze najít v 
informacích o záruce výrobku.

Čištění

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

Vnější plochy (plastový kryt systému a bezdrátový 
ovladač)
Chcete-li omezit opotřebení vnějšku produktu nebo změnu 
jeho barvy, řiďte se těmito pokyny.

 ˎ Otírejte přístroj pomocí jemné suché látky.

 ˎ Nenanášejte na přístroj insekticidy nebo jiné těkavé látky.

 ˎ Nenechávejte na produktu položené delší dobu žádné 
gumové či vinylové materiály.

 ˎ Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie. Neotírejte 
produkt čisticími ubrousky napuštěnými chemickými látkami.

Konektory
Jestliže jsou konektory nebo síťový kabel AC systému 
znečištěné, systém nepoužívejte. Pokud použijete znečištěný 
systém, může dojít k obstrukci průchodu elektrického proudu. 
Nečistoty odstraňte pomocí suché látky.
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Pokud systém nefunguje správně

Vypněte napájení a poté stisknutím a podržením tlačítka  
(Napájení) na systému nejméně na 7 sekund napájení opět 
zapněte. Poté připojte ovladač s kabelem USB a stiskněte 
tlačítko  (PS) na ovladači. Zobrazí se obrazovka nouzového 
režimu. Nouzový režim je startovní režim vašeho systému, ve 
kterém je k dispozici jen několik systémových funkcí pro 
vyřešení problémů. Pokud nelze napájení vypnout běžným 
způsobem, stiskněte a podržte tlačítko  (Napájení) na 
systému nejméně na 15 sekund. Proběhne restartování 
systému a zobrazí se obrazovka nouzového režimu. Jakmile 
systém přejde do nouzového režimu, vyberte potřebné 
položky a proveďte operace podle pokynů na obrazovce.

 
Pokud je na kterémkoli z našich elektrických produktů či balení 
uveden tento symbol, znamená to, že odpovídající elektrický 
produkt by v evropských státech a Turecku neměl být 
likvidován spolu s běžným domácím odpadem. Aby bylo 
možné zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte 
laskavě jejich likvidaci přes autorizované sběrné místo v 
souladu s veškerými platnými místními právními předpisy a 
požadavky. Elektrické výrobky můžete také nechat zlikvidovat 
zdarma prodejcem při zakoupení nového výrobku stejného 
typu. V zemích EU je možné, že větší prodejci budou přijímat 
malé elektronické výrobky k likvidaci zdarma. Obraťte se na 
místního prodejce, který vám poskytne informace o 
dostupnosti této služby pro různé výrobky. Budete-li tento 
postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a 
zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v souvislosti 
se zpracováním a likvidací elektrických odpadů.
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Technické údaje

Design a technické údaje mohou být změněny bez 
předchozího upozornění. V závislosti na používané verzi 
softwaru se system může chovat odlišně, než jak je popsáno 
v této příručce.

Systém PlayStation®TV

Výstup AV Rozlišení 720p, 1080i, 480p

Zvukový výstup LPCM 2ch

Hlavní sloty a konektory

Slot karty PlayStation®Vita 
Slot paměťové karty 
Port USB (USB 2.0 typ A) 
Výstupní port HDMI (HDMI-CEC) 
Port LAN (10BASE-T, 100BASE-TX)

Interní paměťová karta 1 GB*

Napájení Adaptér AC: 5 V, DC

Maximální jmenovitý 
výkon

Přibližně 2,8 W

Vnější rozměry
Přibližně 65,0 x 105,0 x 13,6 mm 
(délka × výška × tloušťka)

Hmotnost Přibližně 110 g

Provozní teplota 5–35 °C

Kompatibilní ovladač(e)
Bezdrátový ovladač DUALSHOCK®3 
Bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4

Země výroby Čína

*  Část místa na interní paměťové kartě je k dispozici pro vaše 
použití, zatímco druhou část využívají systémové soubory. 
Množství aktuálního volného místa, které můžete využívat, 
bude nižší než celková kapacita interní paměťové karty uvedená 
v tomto dokumentu. 

Síťové funkce

Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (n = 1×1)

Bluetooth® 2.1 + EDR (A2DP, AVRCP, HSP, HID)

Adaptér AC

Vstup 100-240 V, AC, 50/60 Hz

Výstup 5 V, DC, 2000 mA (2 A)

Vnější rozměry
Přibližně 76 × 46 × 22 mm 
(délka × výška × tloušťka)

Hmotnost Přibližně 93 g

Kód regionu

Software ve formátu systému PlayStation®Vita má přiřazeny 
kódy regionu pro každý region, kde je tento systém prodáván. 
V tomto systému můžete používat software určený pro 
následující regiony:

 



11

CS

Copyright a ochranné známky

„ “, „PlayStation“, „DUALSHOCK“ a „ “ jsou 
registrovanými ochrannými známkami společnosti Sony 
Computer Entertainment Inc. „LIVEAREA“ je ochranná známka 
stejné společnosti.

„SONY“ a „ “ jsou registrované ochranné známky společnosti 
Sony Corporation. „Sony Entertainment Network“ je ochranná 
známka stejné společnosti.

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.

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.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím 
příslušných vlastníků.



Uživatelská příručka
Pokud chcete číst uživatelskou příručku, vyberte možnost 

 (User’s Guide) (Uživatelská příručka) na obrazovce LiveArea™ 
 (Settings) (Nastavení). Ke čtení uživatelské příručky je třeba 

připojení k internetu. 
Uživatelskou příručku si můžete rovněž přečíst na následující 
webové stránce: 
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

Stránka aktualizací
Tato stránka nabízí nejnovější informace o aktualizacích 
systémového softwaru, včetně informací, jak systémový 
software aktualizovat. Aktualizací systémového softwaru 
systému PS TV získáte další funkce a lepší zabezpečení. Vždy 
aktualizujte software na nejnovější verzi. 
eu.playstation.com/pstv/

Support
Na webových stránkách podpory najdete další informace o 
použití systému PS TV a odpovědi na technické dotazy. 
eu.playstation.com/pstv/support/

© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.


