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VAROVANIE

Aby ste predišli elektrickému šoku, neotvárajte 
kryt. Opravu prenechajte výhradne 
kvalifikovanému personálu.

Výstraha

Používanie ovládacích prvkov, úpravy alebo 
vykonávanie postupov iných, než ktoré sú tu 
uvedené, môžu zapríčiniť nebezpečné vystavenie 
žiareniu.

Používanie optických prístrojov spolu s týmto 
produktom môže zvýšiť riziko poškodenia očí.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

Tento prístroj je podľa IEC60825-1:2007 klasifikovaný  
ako laserový produkt 1. triedy.

Toto zariadenie bolo testované a zodpovedá limitom 
stanoveným v smernici R&TTE pri použití kábla kratšieho ako  
3 metre. Nepoužívajte káble dlhšie ako 3 metre.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene 
spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan 
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Import do Európy a distribúciu zabezpečuje spoločnosť Sony 
Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.
Autorizovaným zastupiteľstvom pre vydávanie a držbu vyhlásení 
o zhode je spoločnosť Sony Belgium, bijkantoor van Sony 
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Smernica R&TTE - vyhlásenie „Neformálny DoC“
Sony Computer Entertainment Inc. týmto vyhlasuje, že tento 
produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné 
ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate na 
nasledovnej webovej adrese: 
http://www.compliance.sony.de/

Energetická efektívnosť
Ohľadom informácií založených na požiadavkách na ekodizajn 
EÚ definovaných nariadením (EÚ) č. 801/2013 a tiež 
samoregulačnou iniciatívou Európskej únie na ďalšie 
zdokonaľovanie energetickej efektívnosti herných konzol 
(uznanej pod koncovou správou COM(2015) 178 Európskej 
komisie) navštívte nasledujúcu adresu URL:  
eu.playstation.com/Energyefficiency
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Záchvaty spôsobené svetelnými stimulmi 
(Fotosenzitívna epilepsia)
Ak trpíte epilepsiou alebo ste v minulosti mali epileptické 
záchvaty, pred hraním sa poraďte s vašim lekárom. Niektoré 
osoby pri vystavení blikajúcemu alebo mihajúcemu sa svetlu, 
resp. iným svetelným stimulom na televíznej obrazovke alebo 
počas hrania videohier môžu pociťovať bolesť očí, zhoršené 
videnie, migrény, svalové zášklby, kŕče, tmu pred očami, stratu 
vedomia, resp. môžu byť dezorientované. Ak sa s niektorým z 
uvedených symptómov pri hraní stretnete, okamžite prestaňte a 
vyhľadajte vášho lekára.

Ak sa u vás vyskytnú nasledujúce symptómy, ihneď 
prestaňte s hraním
Okamžite prestaňte používať produkt, ak sa u vás okrem 
uvedených symptómov počas hrania vyskytne bolesť hlavy, 
závrat, žalúdočná nevoľnosť, únava alebo symptómy 
pripomínajúce kinetózu, prípadne ak v akejkoľvek časti tela (oči, 
uši, ruky, ramená, nohy) cítite nepohodu alebo bolesť. Ak takýto 
stav pretrváva, vyhľadajte lekára.

Rádiové vlny
Rádiové vlny môžu nežiaduco ovplyvňovať elektronické 
zariadenia alebo zdravotnícke pomôcky (napríklad 
kardiostimulátory), čo môže spôsobiť ich poruchu a možné 
zranenia.
 ˎ Ak používate kardiostimulátor alebo iné medicínske 
zariadenie, pred použitím funkcie bezdrôtovej siete 
(technológia Bluetooth® a sieť WLAN) sa poraďte s lekárom 
alebo výrobcom medicínskeho zariadenia.

 ˎ Funkciu bezdrôtovej siete nepoužívajte v nasledujúcich 
oblastiach:

–  Oblasti, kde je zakázané používanie bezdrôtovej siete,  
napr. v nemocniciach. Ak sa nachádzate v priestoroch 
zdravotníckeho zariadenia, pri používaní systému sa riaďte 
pokynmi zariadenia.

–  Oblasti v blízkosti poplašných požiarnych zariadení, 
automatických dverí a iného automatického príslušenstva.

3D obrázky
Niektoré osoby môžu počas sledovania 3D video obrázkov 
alebo hrania stereoskopických 3D hier na televízoroch 3D 
pociťovať nepríjemné príznaky (únava alebo vysilenie očí, 
nevoľnosť). V prípade, že pociťujete takéto príznaky, mali by ste 
okamžite prestať používať televízor, až kým nepríjemné pocity 
neustúpia. 
Vo všeobecnosti vám odporúčame, aby ste systém 
PlayStation®3 nepoužívali príliš dlhý čas a počas každej hodiny 
hrania si urobte 15-minútovú prestávku. Pri hraní 
stereoskopických 3D hier alebo pri sledovaní 3D videa však 
dĺžka a frekvencia potrebných prestávok záleží od každého 
jednotlivca – robte si prestávky dostatočne dlhé na to, aby 
akékoľvek nepríjemné pocity ustúpili. V prípade, že tieto príznaky 
pretrvávajú, požiadajte o radu svojho lekára. 
Zrak malých detí (najmä vo veku do šesť rokov) sa nachádza v 
štádiu vývoja. Predtým ako dovolíte malým deťom sledovať 3D 
video obrázky, alebo hrať stereoskopické 3D hry, konzultujte s 
detským lekárom alebo optometrikom vášho dieťaťa. Dospelé 
osoby sú povinné dohliadať na malé deti a zaistiť dodržiavanie 
týchto odporúčaní.

Systémový softvér
Na používanie systémového softvéru, ktorý je súčasťou tohto 
produktu, sa vzťahujú povinné licenčné podmienky.  
Bližšie informácie nájdete na webovej lokalite  
http://www.scei.co.jp/ps3-eula/.
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Bezpečnostné opatrenia

Pred používaním si dôkladne prečítajte pribalené inštrukcie. 
Zachovajte ich pre prípad potreby v budúcnosti.

Bezpečnosť
Tento produkt bol vyrobený s maximálnym prihliadnutím na 
bezpečnosť. Akékoľvek elektrické zariadenie však môže v 
prípade nesprávneho používania spôsobiť požiar, zásah 
elektrickým prúdom alebo zranenie. V záujme zabezpečenia 
bezpečnej prevádzky by ste mali nasledovať tieto pokyny:
 ˎ Riaďte sa všetkými výstrahami, bezpečnostnými opatreniami 
a pokynmi.

 ˎ Pravidelne kontrolujte elektrický sieťový kábel, či nie je 
poškodený a či sa okolo sieťovej zástrčky a zásuvky 
nevyskytuje príliš veľa prachu.

 ˎ Ak zariadenie začne fungovať neprirodzeným spôsobom, 
vychádzajú z neho neprirodzené zvuky alebo zápach, alebo 
je na dotyk príliš horúce, okamžite vypnite elektrický sieťový 
kábel zo zásuvky a odpojte všetky ostatné káble.

 ˎ Obráťte sa na príslušnú linku pomoci zákazníkom systému 
PlayStation®, ktorá je uvedená v každej softvérovej príručke 
systému PlayStation®3.

Používanie a zaobchádzanie
 ˎ Počas prevádzky systém neumiestňujte do uzavretých 
priestorov a skriniek, kde existuje riziko, že sa bude hromadiť 
teplo. Pri nedodržaní týchto pokynov môže  
dôjsť k zraneniu, ale aj k vznieteniu systému, prípadne  
jeho poruche.

 ˎ Pokiaľ sa vnútorná teplota systému zvýši, indikátor napájania 
bude striedavo blikať načerveno a nazeleno.  

V takomto prípade systém vypnite a nechajte ho chvíľu v 
nečinnosti. Po poklese vnútornej teploty systém premiestnite 
na miesto s dobrým prístupom vzduchu. Potom môžete 
pokračovať v jeho používaní.

 ˎ Zariadenie používajte v dobre osvetlených priestoroch a 
zachovávajte bezpečnú vzdialenosť od televíznej obrazovky.

 ˎ Vyhnite sa dlhotrvajúcemu používaniu systému PS3™.  
Pred každou začatou hodinou hrania si doprajte  
15-minútový oddych.

 ˎ Nehrajte v prípade, že ste unavení alebo ospalí.
 ˎ Ak začnete cítiť únavu alebo ak počas používania 
bezdrôtového ovládača dôjde k výskytu bolesti alebo 
nepríjemného pocitu v rukách či ramenách, okamžite 
prestaňte používať systém. Ak tieto príznaky pretrvávajú, 
obráťte sa na vášho lekára.

 ˎ Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich zdravotných 
problémov, okamžite prerušte používanie systému. Ak 
symptómy pretrvávajú, obráťte sa na lekára.
–  Závrat, žalúdočná nevoľnosť, únava alebo symptómy 

pripomínajúce kinetózu
–  Nepríjemný pocit alebo bolesť v rôznych častiach tela ako 

napríklad oči, uši, ruky alebo ramená
 ˎ Systém a príslušenstvo vrátane káblových úchytov 
uchovávajte mimo dosahu malých detí.

 ˎ Keď je zariadenie zapnuté (indikátor napájania svieti 
nazeleno), nepripájajte k nemu iné káble ako USB.

 ˎ Počas búrky sa nedotýkajte systému ani pripojených káblov 
alebo príslušenstva.

 ˎ Systém ani príslušenstvo nepoužívajte v blízkosti vody.
 ˎ Dbajte na to, aby sa do systému alebo jeho príslušenstva 
nedostala žiadna kvapalina, malé predmety ani iné cudzie 
predmety.

 ˎ Nedotýkajte sa konektorov systému ani príslušenstva.
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 ˎ Nevystavujte systém ani príslušenstvo pôsobeniu prachu, 
dymu alebo pary. Systém taktiež neumiestňujte ani 
nepoužívajte v prašných ani zafajčených prostrediach. 
Usadený prach alebo zvyšky cigaretového dymu na 
vnútorných súčastiach (napríklad objektív) môžu spôsobiť 
poruchu systému.

 ˎ Systém umiestňujte len do zvislej alebo vodorovnej polohy. 
V prípade, že systém sa bude inštalovať do vertikálnej polohy, 
pre tento model systému použite vertikálny držiak (predáva sa 
osobitne). Kým je systém zapnutý, nemeňte jeho polohu.

 ˎ Pri prenášaní systému buďte opatrní. Ak systém pevne 
neuchopíte, môže spadnúť a spôsobiť poškodenie majetku 
alebo poranenie.

 ˎ Kryt disku udržiavajte zavretý okrem vkladania alebo 
vyberania diskov. Ak budete disk nechávať otvorený, môže to 
mať za následok poškodenie vnútorných súčastí (ako 
napríklad šošovky) alebo nefunkčnosť systému.

 ˎ Pri zatváraní krytu disku dávajte pozor, aby ste si neprivreli 
prsty. Môžete si tým spôsobiť zranenia alebo poškodiť systém.

 ˎ Disku sa počas otáčania nedotýkajte. Môžete si tým spôsobiť 
zranenia alebo poškodiť disk alebo systém.

 ˎ Ak je vložený disk, systém nepresúvajte ani nemeňte  
jeho polohu. Vibrácie môžu spôsobiť poškriabanie disku 
alebo systému.

 ˎ Nevypínajte systém počas ukladania údajov na pevný disk 
alebo načítania údajov z disku.

 ˎ Nevypínajte systém počas ukladania a načítavania údajov z 
úložnej pamäte systému.

 ˎ Pokiaľ indikátor napájania svieti nazeleno alebo bliká 
nazeleno, systém nepresúvajte ani nemeňte jeho polohu. 
Vibrácie zapríčinené presúvaním systému môžu mať za 
následok stratu údajov, poškodenie údajov alebo 
poškodenie systému.

 ˎ Nestúpajte na systém ani naň neklaďte iné objekty  
alebo zariadenia.

 ˎ Systém ani pripojené príslušenstvo neklaďte na podlahu 
alebo na iné miesta, kde o ne môže niekto zakopnúť alebo 
sa potknúť.

 ˎ Počas používania sa vyhýbajte dlhodobému telesnému 
kontaktu so systémom alebo so vzduchom z ventilátorov 
systému. Dlhodobý kontakt v týchto podmienkach môže 
spôsobiť popáleniny pri nízkej teplote.

 ˎ Pri pripojení systému k plazmovému alebo projekčnému* 
televízoru nenechávajte na obrazovke statický obraz na dlhší 
čas, pretože na obrazovke môže trvalo zostať zobrazený 
hmlistý obraz. 
* Okrem obrazoviek typu LCD

 ˎ Ak kryt práve nepoužívajte, vždy ho zatvárajte, aby ste 
zabránili prenikaniu nečistôt alebo náhodnému zraneniu.

 ˎ Odporúča sa, aby rodičia dohliadali na deti pri online 
aktivitách, aby sa predišlo nebezpečnému a 
nezodpovednému používaniu internetu. Bližšie informácie 
nájdete na http://www.ps-playsafeonline.com.

Podmienky uskladnenia
 ˎ Systém ani príslušenstvo nevystavujte pôsobeniu vysokých 
teplôt, vlhkosti alebo priameho slnečného žiarenia.

 ˎ Systém neohrievajte pomocou kuchynských spotrebičov ani 
ohrievacích zariadení, ako je napríklad sušička. Mohlo by 
dôjsť k vzniku požiaru, ujme na zdraví alebo poruche.

 ˎ Systém ani príslušenstvo neumiestňujte na šikmú alebo 
nestabilnú plochu alebo na plochu s vibráciami.

O zariadení USB
Ak sa na obrazovke zobrazí správa „An unknown USB device 
has been connected“ (Bolo pripojené neznáme zariadenie 
USB), môže to byť spôsobené jednou z týchto príčin:
 ˎ Pripojené zariadenie USB nie je kompatibilné so systémom.
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 ˎ Pripojené zariadenie USB je kompatibilné len s niektorými 
softvérovými produktmi.

 ˎ K rozbočovaču USB je pripojených viacero zariadení USB.

Bezpečnostné upozornenia pre používanie 
bezdrôtového ovládača DUALSHOCK®3*

 ˎ Výstraha – používanie vstavanej batérie: 
–  Tento produkt obsahuje lítium-iónovú nabíjateľnú batériu.
–  Pred použitím tohto produktu si prečítajte všetky pokyny 

ohľadom manipulácie a nabíjania batérie a pozorne ich 
dodržujte. 

–  Pri manipulácii s batériou buďte obzvlášť pozorní. 
Nesprávne použitie môže spôsobiť požiar a popáleniny. 

–  Batériu sa nikdy nepokúšajte otvárať, drviť, zahrievať alebo 
zapaľovať. 

–  Batériu nenechávajte dlhú dobu nabíjať, keď sa produkt 
nepoužíva. 

–  Použité batérie vždy likvidujte v súlade s miestnymi 
zákonmi alebo nariadeniami.

 ˎ Nepoužívajte vibračnú funkciu, ak máte choré alebo 
poškodené kosti, kĺby alebo svaly na rukách alebo 
ramenách. V prípade takéhoto poranenia alebo choroby 
nehrajte hry s bezdrôtovým ovládačom DUALSHOCK®3, ak 
nie je vibračná funkcia v pozícii [Off] (vypnuté).

 ˎ Keď používate funkciu senzora pohybu na bezdrôtovom 
ovládači, dávajte si pozor na nasledujúce body. Ak ovládač 
zasiahne osobu alebo predmet, môže spôsobiť poranenie 
alebo nebezpečenstvo.
–  Pred použitím funkcie senzora pohybu si overte, či máte 

dostatok miesta na pohyb.
–  Pevne uchopte bezdrôtový ovládač tak, aby sa vám 

nevyšmykol a nespôsobil škodu alebo zranenia.

–  Keď používate bezdrôtový ovládač s káblom USB, 
skontrolujte, či sa kábel nemôže zachytiť o osobu alebo 
akýkoľvek predmet a nevyťahujete kábel zo systému PS3™ 
počas hrania.

* Tieto poznámky sa vzťahujú aj na iné ovládače.

Ventilátory
Neblokujte žiadne ventilačné otvory. V záujme zachovania 
náležitej ventilácie sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:
 ˎ Systém umiestnite minimálne 10 cm od steny.
 ˎ Systém neklaďte na koberec alebo rohožku  
s dlhými vláknami.

 ˎ Systém neumiestňujte v úzkych ani stiesnených priestoroch.
 ˎ Systém nezakrývajte.
 ˎ Dbajte na to, aby sa vo ventilačných otvoroch  
neusádzal prach.

Používanie elektrického sieťového kábla
 ˎ V záujme bezpečnej prevádzky systému pravidelne 
kontrolujte elektrický sieťový kábel. Ak je poškodený, systém 
okamžite prestaňte používať a obráťte sa na príslušnú linku 
pomoci zákazníkom systému PlayStation®, ktorá je uvedená  
v každej softvérovej príručke systému PlayStation®3.

 ˎ Používajte len dodaný elektrický sieťový kábel. Kábel 
neupravujte.

 ˎ Nedotýkajte sa zástrčky elektrického sieťového kábla 
mokrými rukami.

 ˎ Elektrický sieťový kábel umiestnite tak, aby sa naň nešliapalo, 
a aby nebol pricviknutý (najmä v oblasti zástrčky, zásuviek 
rozšírení a v mieste jeho výstupu zo systému).

 ˎ Na kábel neklaďte ťažké predmety.
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 ˎ Elektrický sieťový kábel neumiestňujte v blízkosti tepelných 
zariadení, ani ho nevystavujte teplu. 

 ˎ Dbajte o to, aby sa v okolí vstupného portu napájania 
nehromadil prach ani cudzie predmety. Pred pripojením 
alebo zapojením elektrického sieťového kábla skontrolujte, 
či na zástrčke kábla, na druhom konci kábla, v elektrickej 
zásuvke a na vstupnom portu napájania na zadnej strane 
systému nie je usadený prach alebo cudzie predmety. 
Zástrčku alebo konektor v prípade znečistenia pred 
pripojením utrite suchou handričkou.

 ˎ Pred čistením systému alebo v prípade, že systém nebudete 
dlhšiu dobu používať, odpojte elektrický sieťový kábel z 
elektrickej zásuvky. Elektrický kábel odpájajte ťahaním za 
zástrčku v priamom smere od zásuvky. Kábel nikdy 
nevyťahujte za kábel alebo pod uhlom.

 ˎ Elektrický sieťový kábel nepripájajte k napäťovému 
transformátoru alebo k prúdovému meniču. Pripojenie 
napájacieho kábla k napäťovému transformátoru (v prípade 
ciest do zahraničia) alebo k prúdovému meniču (používanie  
v automobile) môže viesť k tvorbe tepla v systéme a môže 
spôsobiť popáleniny alebo poruchu.

Nikdy sa nepokúšajte rozoberať alebo upravovať 
systém ani príslušenstvo
Systém PS3™ a príslušenstvo používajte v súlade s pokynmi 
uvedenými v dokumentácii k produktu. Neposkytuje sa žiadne 
oprávnenie na analýzu alebo modifikáciu systému alebo 
príslušenstva ani na analýzu a používanie konfigurácie jeho 
obvodov. Neoprávnené úpravy systému alebo príslušenstva 
budú mať za následok zánik platnosti záruky. V systéme PS3™ 
sa nenachádzajú žiadne komponenty, ktoré by používateľ mohol 
svojpomocne podrobiť servisnému zásahu (pevný disk je možné 
vybrať, pričom sa však nesmie rozoberať ani modifikovať). 
V takom prípade je navyše riziko vystavenia sa laserovému 
žiareniu alebo zásahu elektrickým prúdom.

Sieť

 ˎ Na pripojenie k sieti sa vyžaduje širokopásmové internetové 
pripojenie.

 ˎ Za internetové poplatky je zodpovedný používateľ. 
Podrobnosti nájdete v zmluve o poskytovaní služieb alebo 
sa obráťte na poskytovateľa internetových služieb.

 ˎ Používajte len sieťový kábel (Ethernet) kompatibilný so 
sieťami 10BASE-T, 100BASE-TX alebo1000BASE-T. 
Nepoužívajte štandardný telefónny kábel ani káble iné ako 
odporúčané v tejto príručke. Používanie nesprávneho typu 
kábla môže spôsobiť vyšší elektrický prúd v konektore siete 
LAN, čo môže mať za následok nahromadenie tepla, požiar 
alebo poruchu.

Funkcia bezdrôtovej siete

 ˎ Funkcia bezdrôtovej siete tohto produktu používa pásmo 
rádiových vĺn 2,4 GHz, v ktorom pracujú aj mnohé iné 
zariadenia. Tento produkt bol vyrobený tak, aby boli 
minimalizované účinky iných zariadení používajúcich 
rovnaké pásmo. V niektorých prípadoch však môže rušenie 
pochádzajúce z iných zariadení znížiť rýchlosť pripojenia, 
skrátiť dosah signálu alebo spôsobiť neočakávané 
prerušenie spojenia.

 ˎ Keď pri výbere prístupového bodu k bezdrôtovej sieti LAN 
používate funkciu vyhľadávania systému PS3™, môžu sa 
zobraziť aj prístupové body, ktoré nie sú určené pre verejné 
používanie. Pripájajte sa len k prístupovému bodu, ktorý ste 
oprávnení používať, resp. použite prístupový bod, ktorý je k 
dispozícii prostredníctvom verejne dostupnej bezdrôtovej 
siete LAN alebo služby hotspot.
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Kondenzácia vlhkosti
Ak systém alebo disk priamo prenesiete zo studeného do 
teplého prostredia, na objektíve vnútri systému alebo na disku 
sa môže skondenzovať vlhkosť. V takomto prípade vyberte disk 
a vypnite a odpojte systém. Nevkladajte disk späť dovtedy, kým 
sa vlhkosť neodparí (môže to trvať aj niekoľko hodín). Ak systém 
ani potom nebude fungovať správne, obráťte sa na príslušnú 
linku pomoci zákazníkom systému PlayStation®, ktorá je 
uvedená v každej softvérovej príručke systému PlayStation®3.

Ochrana šošovky a jej okolia
Nedotýkajte sa šošovky, ktorá sa nachádza vo vnútri krytu disku 
ani okolia disku. Kryt disku majte vždy zatvorený okrem 
prípadov, keď vkladáte alebo vyberáte disky. Ak sa na šošovku 
dostanú nečistoty alebo ak sa budete dotýkať okolitých častí, 
systém nemusí pracovať správne.

Čistenie
Z bezpečnostných dôvodov vždy pred čistením systému alebo 
pripojeného príslušenstva odpojte elektrický sieťový kábel z 
elektrickej zásuvky.

Vonkajšie povrchy (plastový kryt systému a 
bezdrôtového ovládača)
Postupujte podľa nasledujúcich pokynov, aby sa predišlo 
zhoršeniu stavu alebo strate farby vonkajších častí produktu.
 ˎ Čistite pomocou mäkkej a suchej handričky.
 ˎ Nepoužívajte insekticídy ani iné prchavé látky.
 ˎ Na vonkajšie povrchy produktu neklaďte na dlhšiu dobu 
žiadne gumené ani vinylové predmety.

 ˎ Nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemikálie. Neutierajte 
chemicky ošetrenou prachovkou.

Ventilátory
Ak sa vo ventilačných otvoroch usadí prach, odstráňte ho 
pomocou nízkovýkonného vysávača.

Konektory
Systém nepoužívajte, ak sú konektory systému alebo elektrický 
sieťový kábel znečistené. Ak použijete znečistený systém, môže 
dochádzať k poruchám prechodu elektrického prúdu. Nečistoty 
odstráňte pomocou mäkkej handričky.

Disky

Poznámka týkajúca sa kompatibility
Niektoré médiá môžu obsahovať obmedzenia pre určitý región 
alebo oblasť a s vaším systémom nemusia fungovať. Podrobné 
informácie nájdete na obale média.

Zaobchádzanie
Odtlačky prstov, prach, nečistota a škrabance na disku môžu 
zdeformovať obraz alebo znížiť kvalitu zvuku. Zapamätajte si  
toto varovanie.
 ˎ Pri narábaní s diskom sa nedotýkajte jeho povrchu.
 ˎ Na disky nelepte papier ani pásku, ani na ne nepíšte.

Skladovanie
 ˎ Systém ani príslušenstvo nevystavujte pôsobeniu vysokých 
teplôt, vlhkosti alebo priameho slnečného žiarenia.

 ˎ Ak disky nebudete dlhší čas používať, uložte ich do obalu. 
Skladovanie diskov bez obalu na sebe alebo ukladanie pod 
uhlom môže spôsobiť ich deformáciu.
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Keď sa na ktoromkoľvek našom elektrickom zariadení, batérii 
alebo obalových materiáloch nachádza jeden zo symbolov, 
upozorňuje to na to, že príslušné elektrické zariadenie alebo 
batériu v Európe a Turecku nie je možné likvidovať spolu s 
domácim odpadom. Pre zaistenie správnej likvidácie zariadenia 
a batérie dodržiavajte miestne zákony alebo požiadavky pre 
likvidáciu elektrických zariadení/batérií. Týmto konaním 
pomôžete chrániť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy 
ochrany životného prostredia pri manipulácii s elektrickým 
odpadom a jeho likvidácii.
Túto značku je možné na batériách používať v kombinácii s 
ďalšími chemickými značkami. Chemické značky pre ortuť (Hg) 
alebo olovo (Pb) sú uvedené v prípade, že batéria obsahuje 
viac ako 0,0005 % ortute, alebo viac ako 0,004 % olova.
Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorá je permanentne 
zabudovaná z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov integrity 
údajov. Počas životnosti zariadenia by nemala byť potrebná 
výmena batérie a môže byť vyberaná iba autorizovaným 
servisným pracovníkom. V záujme zabezpečenia správnej 
likvidácie batérie likvidujte toto zariadenie ako elektrický odpad.

Metóda čistenia
 ˎ Disky čistite pomocou mäkkej handričky, 
jemne ich utierajte smerom od stredu k 
okraju.

 ˎ Nepoužívajte rozpúšťadlá, čističe platní, 
antistatické spreje ani iné chemikálie, 
pretože by mohli poškodiť disky.
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Používanie bezdrôtového ovládača

Po odpojení kábla USB je možné používať ovládač 
v bezdrôtovom režime. Na to je potrebné, aby bola nabitá 
batéria. Úroveň nabitia batérie môžete skontrolovať na 
obrazovke stlačením tlačidla PS na aspoň jednu sekundu.

 Výstraha
Nepoužívajte poškodené alebo vytekajúce lítium-iónové 
batérie. V prípade výtoku zo vstavanej batérie okamžite 
prestaňte používať produkt a požiadajte o pomoc tím 
technickej podpory. Ak sa vám dostane vytečená tekutina na 
odev, pokožku alebo do očí, okamžite opláchnite postihnutú 
oblasť čistou vodou a poraďte sa so svojím lekárom. 
Tekutina z batérie môže spôsobiť slepotu.

Párovanie ovládača so systémom PS3™
Ak používate ovládač po prvýkrát, musíte najprv systém PS3™ 
a ovládač spárovať. Ak chcete zariadenia spárovať, prepojte 
ovládač a systém pomocou kábla USB a stlačte tlačidlo PS.
Ak používate dva alebo viac ovládačov, každý z nich je 
potrebné spárovať so systémom PS3™ samostatne.

Rady
Súčasne môžete pripojiť až sedem ovládačov.

Nabíjanie batérie
Ak chcete nabiť batériu ovládača, pripojte ho k zapnutému 
systému pomocou kábla USB.

Rady
Batériu nabíjajte v prostredí, ktorého teplotný rozssah je od 10 do 
30 °C. V prostrediach s inou teplotou nemusí byť nabíjanie 
dostatočne efektívne.

Životnosť batérie bezdrôtového ovládača
Batéria má obmedzenú životnosť. Opakované používanie a vek 
batérie postupne znižujú jej výdrž.

Rady
Životnosť batérie závisí aj od spôsobu skladovania, stavu používania, 
prostredia a ďalších faktorov.

Skladovanie
Ak sa bezdrôtový ovládač dlhší čas nepoužíva, odporúča  
sa aspoň raz ročne batériu úplne nabiť, aby si batéria  
zachovala funkčnosť.
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Ďalšie nastavenia zabezpečenia
Obmedzenia rodičovskou zámkou pre iný obsah ako hry nastavíte 
v položke  (Security Settings) (Nastavenia zabezpečenia) podľa 
nasledujúcich pokynov.

BD – Parental Control 
(Rodičovská zámka BD)

Pri prehrávaní disku BD s 
nastaveniami rodičovskej zámky sa 
prehrávanie obmedzí podľa veku, 
ktorý ste nastavili. Čím je číslo nižšie, 
tým je obmedzenie prísnejšie.

DVD – parental control 
(Rodičovská zámka DVD)

Pri prehrávaní disku DVD s 
nastaveniami rodičovskej zámky sa 
prehrávanie obmedzí podľa úrovne, 
ktorú ste nastavili. Vyberte možnosť 
[Off] (Vypnutý), alebo jednu z ôsmych 
úrovní. Čím je číslo nižšie, tým je 
obmedzenie prísnejšie.

Internet Browser Start 
Control (Ovládanie 
spustenia internetového 
prehľadávača)

Možnosť spustenia internetového 
prehľadávača môžete obmedziť 
pomocou hesla.

Rada
Možnosti ponuky nastavení zabezpečenia sa môžu líšiť v závislosti od 
používanej verzie systémového softvéru. Najnovšie informácie nájdete  
v používateľskej príručke online (eu.playstation.com/ps3/support/
manuals/).

Rodičovská zámka
Systém PS3™ je vybavený funkciou rodičovskej zámky. 
Túto funkciu môžete použiť na nastavenie hesla a vymedzenie 
prehrávania obsahu obmedzeného úrovňou rodičovskej zámky 
(hry, videá a iný obsah). Nastavením úrovne rodičovskej 
zámky na systéme môžete deťom zabrániť v prehrávaní 
obmedzeného obsahu.

Zmena nastavení zabezpečenia
Úroveň rodičovskej zámky pre hry, disky Blu-ray a iný obsah 
nastavíte v kategórii  [Settings] (Nastavenia)   [Security 
Settings] (Nastavenia zabezpečenia).
Na zmenu nastavení rodičovského zámku sa vyžaduje heslo. 
Heslo nastavíte v položke  [Security Settings] (Nastavenia 
zabezpečenia)  [Change Password] (Zmeniť heslo). 
V predvolených nastaveniach je heslo nastavené na „0000“.

Úrovne rodičovskej zámky pre hry
Úroveň rodičovskej zámky pre hry nastavíte v položke  
[Security Settings] (Nastavenia zabezpečenia)  [Parental 
Control] (Rodičovský zámok). Vyberte možnosť [Off] (Vypnutý), 
alebo jednu z 11 úrovní.

Off 
(Vypnutý)

Umožňuje hrať akýkoľvek obsah bez ohľadu na úroveň 
rodičovskej zámky.

11-1 Úroveň rodičovskej zámky sa nastaví podľa čísla. Čím 
je číslo nižšie, tým je obmedzenie prísnejšie.

Kombinácia úrovní rodičovskej zámky systému PS3™ a obsahu určuje, 
či sa obsah môže hrať. Príklad: Ak je úroveň rodičovskej zámky 
systému nastavená na [7], na systéme je možné hrať obsah s úrovňou 
od [1] do [7]. Bližšie informácie nájdete na 
http://www.ps-playsafeonline.com.
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Technické parametre

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia. V závislosti od verzie používaného softvéru sa 
môže fungovanie systému líšiť od spôsobu popísaného v tejto 
príručke.

Systém PlayStation®3
Procesor Cell Broadband Engine™

Grafický procesor RSX™

Zvukový výstup
LPCM 7.1ch, Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, 
DTS®, DTS-HD®, AAC

Pamäť Hlavná pamäť 256 MB  
grafická pamäť 256 MB

Pevný 
disk

2,5” Serial 
ATA 500 GB*1

Vstupy/výstupy*2 Hi-Speed USB (USB 2.0) × 2

Sieť

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 
1000BASE-T) × 1

IEEE 802.11b/g

Bluetooth® 2.0 (EDR)

Ovládač Bezdrôtový ovládač (Bluetooth®)

Výstup AV

Rozlíšenie 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i

Konektor

Port HDMI™ OUT *3*4 × 1

Port AV MULTI OUT × 1

Port DIGITAL OUT (OPTICAL) x 1

Jednotka 
BD/DVD/
CD (len na 
čítanie)

Maximálna 
rýchlosť 
čítania

BD × 2 (BD-ROM)
DVD × 8 (DVD-ROM)
CD × 24 (CD-ROM)

Laser

Typ: Polovodičový, spojitý
Vlnová dĺžka BD: 395 – 415 nm
Výkon: Max. 1 mW
Vlnová dĺžka DVD: 640 – 675 nm
Výkon: Max. 1 mW
Vlnová dĺžka CD: 765 – 805 nm
Výkon: Max. 1 mW

Napájanie AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Maximálny menovitý 
výkon 190 W

Vonkajšie rozmery 
(okrem maximálne 
vyčnievajúcej časti)

Približne 290 × 60 × 230 mm
(šírka × výška × hĺbka)

Hmotnosť Približne 2,1 kg

Prevádzková teplota 5 – 35 °C 

*1  Kapacita pevného disku je vypočítaná násobením v desiatkovej 
sústave (1 GB = 1 000 000 000 bajtov). Systémový softvér pre 
tento systém PS3™ počíta kapacitu násobením v binárnej sústave 
(1 GB = 1 073 741 824 bajtov). Z tohto dôvodu sa zobrazí nižšia 
kapacita aj voľné miesto. Rozdiely v zobrazených hodnotách 
neznamenajú rozdiel  skutočného počtu bajtov.
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Prehrávateľné disky

Disk Blu-ray™ (BD)

BD-ROM vo formáte PlayStation®3

BD-ROM

BD-R

BD-RE*1

DVD

DVD-ROM

DVD+R/RW

DVD-R/RW

AVCHD

Disk DSD

CD

CD-ROM vo formáte PlayStation®*2*3

CD-DA (zvukový disk CD)*4

CD-R/RW

*1  Prehrávanie diskov BD-RE verzie 1.0 nie je podporované.
*2  Softvérové produkty formátu PlayStation®2 na tomto  

systéme nefungujú.
*3  Tento produkt má obmedzenú spätnú kompatibilitu so softvérom 

formátu PlayStation®. Mnohé softvérové produkty formátu 
PlayStation® fungujú, ale úplná kompatibilita nie je zaručená.

*4  Prehrávanie diskov Super Audio CD nie je podporované.

*2  Použiteľnosť všetkých pripojených zariadení nie je zaručená.
*3  Sú podporované verzie 3D, Deep Colour, x.v.Colour a bezstratový 

zvukový formát HD. 
*4  Používajte kábel HDMI (predáva sa osobitne) vyrobený 

spoločnosťou Sony alebo s logom HDMI.

Bezdrôtový ovládač DUALSHOCK®3
Vstupné napájanie Jednosmerné, 5 V, 500 mA

Špecifikácie 
batérie

Typ 
batérie

Zabudovaná dobíjateľná lítium-iónová 
batéria

Napätie Jednosmerné, 3,7 V

Kapacita 
batérie 610 mAh

Hmotnosť Približne 180 g
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Regionálne kódy
V závislosti od disku môže byť disku priradený regionálny kód 
založený na geografickom regióne, v ktorom je disk 
distribuovaný. Tento systém dokáže prehrávať disky s 
nasledujúcimi regionálnymi kódmi.

Disk Regionálny kód

Blu-ray Disc (BD)

DVD 2
 

ALL

BD-ROM vo formáte 
PlayStation®3  

CD-ROM vo formáte 
PlayStation®

Disky DVD a softvér formátu PlayStation®3
 ˎ  Pri prehrávaní obsahu diskov DVD alebo softvéru formátu 
PlayStation®3 v rozlíšení SD je možné prehrávať len disky 
zaznamenané v norme PAL. V tomto systéme nemusí byť 
možné prehrávanie diskov nahratých pre iné normy,  
napr. NTSC (ak sa nepoužije televízor kompatibilný  
s normou NTSC).

 ˎ Na prehrávanie softvéru formátu PlayStation®3 v rozlíšení 
HD sa vyžaduje televízor, ktorý podporuje prehrávanie videa 
vo frekvencii 59,94 Hz.

Disky DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Disky, ktoré neboli finalizované, nemôžete prehrávať.

Poznámky
 ˎ So systémom používajte len disky v tvare kruhu. Nepoužívajte 
disky nepravidelných tvarov (napr. v tvare srdca alebo 
hviezdy). Používanie diskov nepravidelných tvarov môže 
spôsobiť nefunkčnosť systému.

 ˎ Nepoužívajte poškodené, pretvorené ani opravené  
disky. Používanie takýchto diskov môže spôsobiť  
nefunkčnosť systému.

 ˎ Disky s priemerom 8 cm vkladajte do systému bez adaptéra.
 ˎ Funkcia prehrávania zvukových diskov CD tohto systému je v 
súlade s normou Compact Disc (CD). V súčasnosti niektoré 
nahrávacie spoločnosti začali predávať hudobné disky, ktoré 
sú zakódované technológiami ochrany autorských práv. 
Niektoré takéto hudobné disky nie sú v súlade s normou  
CD a ich prehrávanie v tomto systéme nemusí byť možné.

 ˎ Disk DualDisc je obojstranný disk, ktorý obsahuje stranu DVD 
a zvukovú stranu. Tento typ diskov však nie je v súlade s 
normou pre zvukové kompaktné disky (CD), preto 
prehrávanie zvukovej strany v tomto systéme nie je zaručené.

 ˎ Ak sa zariadenie, ktoré nie je kompatibilné s normou HDCP 
(High-bandwidth Digital Content Protection), pripojí k systému 
pomocou kábla HDMI, prehrávanie videa alebo zvuku zo 
systému nie je možné.

 ˎ Ak na pripojenie k televízoru využívate port AV MULTI OUT na 
systéme, výstup súborov s videom chránených autorskými 
právami môže vykazovať znížené rozlíšenie, prípadne výstup 
nemusí fungovať vôbec.

 ˎ Pri prehrávaní diskov s neoprávnene skopírovaným obsahom 
môže systém vydávať nezvyčajné zvuky alebo obsah sa 
nemusí prehrávať správne.
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Autorské práva a ochranné známky

„ “, „PlayStation“, „ “, „DUALSHOCK“ a „ “ 
sú ochranné známky spoločnosti Sony Computer  
Entertainment Inc.

„SONY“ a „ “ sú registrované ochranné známky spoločnosti 
Sony Corporation. 
„x.v.Colour“ je ochranná známka rovnakej spoločnosti.

   “AVCHD” and “AVCHD” logo  
are trademarks of Panasonic 
Corporation and Sony 
Corporation.

Contains Adobe® Flash® Player software under license from 
Adobe System Incorporated. Copyright © 1995-2007 Adobe 
Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Flash and 
Flash Player are either registered trademarks or trademarks 
of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or 
other countries.

© 2006 All Media Guide, LLC 
Content and technology provided by  
All Media Guide®.

 ˎ V záujme pretrvávajúceho prehrávania disku BD s ochranou 
autorských práv sa v niektorých prípadoch môže vyžadovať 
obnovenie šifrovacieho kľúča pre systém AACS (Advanced 
Access Content System). Na obnovenie šifrovacieho kľúča  
je potrebné aktualizovať systém.

 ˎ Vzhľadom na technológiu ochrany autorských práv (AACS) 
využívanú v prípade produktov Blu-ray™ bude v záujme 
zabezpečenia výstupu video softvéru BD (BD-ROM) a diskov 
BD s video obsahom chráneným autorskými právami 
nevyhnutné systém pripojiť pomocou kábla HDMI.

 ˎ Prehrávanie niektorých diskov nemusí byť možné z dôvodu 
poškriabania, prachu, kvality nahrávky alebo vlastností 
nahrávacieho zariadenia.

 ˎ V zriedkavých prípadoch nemusia disky CD, DVD, BD a 
ďalšie médiá pri prehrávaní v systéme PS3™ fungovať 
správne. Je to spôsobené najmä rozdielmi v procese výroby 
alebo kódovaním softvéru. 
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  “Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are 
trademarks of the Blu-ray Disc 
Association.

Copyright © 2004-2006 Cambridge Silicon Radio Ltd.

  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.

  DivX®, DivX Certified® and associated logos 
are trademarks of Rovi Corporation or its 
subsidiaries and are used under license.

  DLNA and DLNA CERTIFIED are 
trademarks and/or service marks of 
Digital Living Network Alliance.

For DTS patents, see 
http://patents.dts.com. 
Manufactured under 
license from DTS 
Licensing Limited. DTS, 

DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are 
registered trademarks, and DTS-HD Master Audio is a 
trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and 
the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

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

  The DVD logo is a trademark.

All of the Japanese fonts and some parts of the Latin fonts in 
this machine use characters provided by Fontworks Japan, Inc.

   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.

   ATOK is a registered trademark of JUSTSYSTEM 
CORP. in Japan and other countries.
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MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licenced 
from Fraunhofer IIS and Thomson.

Mp3Surround audio coding technology and patents licensed 
from Fraunhofer IIS, Thomson, and Agere.

   eZiText® and Zi® are registered 
trademarks of Zi Corporation.

Informácie o ďalších držiteľoch licencie a ochranných 
známkach nájdete na adrese 
http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html.
Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom  
príslušných vlastníkov.

Anti-Grain Geometry - Version 2.0 
Copyright © 2002-2004 Maxim Shemanarev (McSeem) 
Permission to copy, use, modify, sell and distribute this software 
is granted provided this copyright notice appears in all copies. 
This software is provided “as is” without express or implied 
warranty, and with no claim as to its suitability for any purpose.

    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.

   Java is a registered trademark of Oracle 
and/or its affiliates.

@(#)fdlibm.h 1.5 95/01/18

Copyright © 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved

Developed at SunSoft, a Sun Microsystems, Inc. business. 
Permission to use, copy, modify, and distribute this software is 
freely granted, provided that this notice is preserved.
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Používateľská príručka online
eu.playstation.com/ps3/support/manuals/   
Táto príručka obsahuje podrobné informácie o používaní systému 
PS3™. 

Aktualizácie systémového softvéru  eu.playstation.com/ps3   
Táto webová lokalita poskytuje najnovšie informácie o aktualizáciách 
systémového softvéru.

Podpora  eu.playstation.com/ps3/support/   
Oficiálna webová lokalita podpory pre produkty PlayStation® 
uvádza najnovšie otázky a odpovede v spojitosti s produktom.

© 2015 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.


