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Síť PSNSM poskytuje okamžitý přístup k celé řadě služeb včetně online hraní, stahování 
her, filmů a obsahu z obchodu      (PlayStation®Store) a funkcí pro komunikaci v části        
(Friends) (Přátelé). Abyste mohli využíval služeb sítě PSNSM, musíte mít zřízen účet 
Sony Entertainment Network. Chcete-li si zřídit účet, vyberte      (Sign Up) (Přihlásit) v 
části       (PSNSM) a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Služba PSNSM a obchod PlayStation®Store nejsou k dispozici ve všech zemích a 
jazycích, více informací naleznete na adrese eu.playstation.com/legal. Je nezbytné 
širokopásmové internetové připojení. Za poplatky za širokopásmové internetové 
připojení odpovídá uživatel. Uživatelé musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let musí 
mít souhlas rodičů. Za určitý obsah či služby mohou být účtovány poplatky. Registraci 
lze provést také pomocí webového prohlížeče na adrese eu.playstation.com.

Vyberte       (Settings) (Nastavení)         (Network Settings) (Nastavení sítě)
    [Internet Connection Settings] (Nastavení internetového připojení).

Vyberte [Easy] (Snadné)     [Wireless] (Bezdrátové)     [Scan] (Skenovat).

Vyberte požadovaný přístupový bod.

Zkontrolujte správnost kódu SSID 
a stiskněte pravé tlačítko.

Vyberte typ šifrovacího klíče.

Zadejte šifrovací klíč.
Stisknutím tlačítka      zobrazte klávesnici. 
Zadejte šifrovací klíč a vyberte [Enter].

Zkontrolujte, zda jsou správná nastavení 
a poté tato nastavení uložte.

Kabel ethernetSměr k internetovému připojení Směr k internetovému připojení

Připojte kabel ethernet (prodáván samostatně) k systému PS3™.
Zvolte      (Settings) (Nastavení)          (Network Settings) (Nastavení sítě) 
    [Internet Connection Settings] (Nastavení internetového připojení).
Zvolte možnost [Easy] (Snadné).
Zkontrolujte, zda jsou správná nastavení a poté tato nastavení uložte.

Používání služeb sítě PSNSM

Bezdrátový router 
(přístupový bod)

Router

Přední strana systému

Vkládejte disk potištěnou stranou nahoru.

Kategorie

P
oložka

Nabídka XMB™ (XrossMediaBar)

K video vstupu televizoru Kabel AV Síťový kabel AC

Port AC INPort AV MULTI OUT

Port USB

Do elektrické zásuvky

Svítí zeleně: Systém je zapnutý
Bliká zeleně: Systém se vypíná
Svítí červeně: Systém je vypnutý (v pohotovostním režimu)

Připojení a nastavení Přehrávání obsahu disku

* Tlačítka L3 a R3 reagují, 
když páčky zmáčknete.

Připojte systém PS3™ k televizoru.
Chcete-li zajistit výstup s vysokým rozlišením, propojte televizor a systém PS3™ pomocí kabelu HDMI™ 
(prodáván samostatně).

Zapněte televizor a vyberte odpovídající vstup.

Stisknutím tlačítka napájení zapněte systém PS3™.
Pokud se nezobrazí video, vypněte systém PS3™ a znovu jej zapněte stisknutím tlačítka napájení 
alespoň po dobu pěti sekund (dokud systém podruhé nevydá zvukový signál).

Stiskněte tlačítko PS na bezdrátovém ovladači.

Podle pokynů na obrazovce proveďte původní nastavení.

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění. Informace uvedené v této příručce mohou být bez 
upozornění upraveny.
„    “, „PlayStation“, „           “, „DUALSHOCK“, „     “, „                 “ a „   “ jsou registrované ochranné známky společnosti 
Sony Computer Entertainment Inc. „           “ je obchodní známka té samé společnosti.
„XMB“ a „xross media bar“ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation a Sony Computer Entertainment Inc.
„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.
©2014 Sony Computer Entertainment Europe. Všechna práva vyhrazena.

Přepíná mezi 
velkými a 

malými písmeny

Odstranit Zadat psané 
znaky a 
zavřít klávesnici

Bezpečnost a podpora
Tento dokument obsahuje informace o bezpečném použití systému PS3™. Hlavní funkce a servis. 
Přečtěte si jej, než začnete používat systém PS3™. Tento dokument obsahuje informace o rodičovských zámcích.

Online uživatelská příručka  eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
Tato příručka obsahuje podrobné informace o používání systému PS3™.
Můžete také otevřít     (Network) (Síť)        (Online Instruction Manuals) (Online návody k obsluze).

Aktualizace softwaru systému  eu.playstation.com/ps3
Tato stránka obsahuje nejnovější informace o aktualizacích softwaru systému. 

Podpora  eu.playstation.com/ps3/support/
Oficiální stránka pro podporu produktů PlayStation® zveřejňuje nejnovější dotazy a odpovědi ohledně vašich produktů.

Zadní strana systému

Kryt disku

Tlačítko napájení/Kontrolka napájení

Tlačítko      (otevření)Porty USB Port LAN

Port HDMI OUT

Port AC IN

Port AV MULTI OUT

Port DIGITAL OUT (OPTICAL)

Bezdrátový ovladač DUALSHOCK®3

Levá páčka/Tlačítko L3*

Tlačítko SELECT

Tlačítko L1 Tlačítko L2

Směrová tlačítka

Port USB

Tlačítko START

Tlačítko R1 Tlačítko R2

Pravá páčka/Tlačítko R3*

Kontrolky portů

Tlačítko PS: Zobrazí nabídku XMB™
Vypíná/zapíná systém
Opustí hru

Připojení pomocí kabelového připojení Bezdrátové připojení

Tlačítko     : Zruší operaci

Tlačítko     : Potvrdí zvolenou 
položku

Tlačítko     : Zobrazí nabídku 
možností/ovládací panel

Otevřete kryt disku a vložte disk.
Kryt disku lze otevřít stisknutím tlačítka     (otevření) nebo ručním posunutím krytu disku doleva.
Zatlačte disk na místo, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Posuňte kryt disku do zavřené polohy.
Po zavření krytu disku se disk začne automaticky přehrávat. Pokud se disk automaticky nespustí, 
vyberte ikonu disku v nabídce XMB™ a stiskněte tlačítko     .

・Chcete-li ukončit hru, stiskněte tlačítko PS na ovladači a následně vyberte     (Quit Game) (Ukončit hru). Chcete-li 
ukončit přehrávání jiných typů disků, stiskněte tlačítko     na ovladači.

・Uložená data pro software formátu PlayStation®3 se ukládají do systémového úložiště. Chcete-li tato data 
zobrazit, přejděte k položce        (Game) (Hra)          (Saved Data Utility(PS3™)) (Nástroj pro uložení dat (PS3™)).

Síťová brána (Gateway), 
například modem DSL

Síťová brána (Gateway), 
například modem DSL
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Vítej ve světě PlayStation


