
Pripojenie na sieť

Začíname

Sprievodná dokumentácia

Pripojovacia vidlica
 Euro-A

V

do portu 
USB

Kábel USB

Služba PSNSM vám poskytuje okamžitý prístup k hraniu online, hrám na prevzatie, 
filmom a obsahu z obchodu     (PlayStation®Store) a k online konverzáciám vo funkcii      
(Friends) (Priatelia). Ak chcete využívať sieť PSNSM, musíte mať konto Sony 
Entertainment Network. Ak si chcete vytvoriť konto, zvoľte položky     (Sign Up) 
(Registrácia) v kategórii      (PSNSM) a nasledujte pokyny na obrazovke. Služby PSNSM 
a PlayStation®Store nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a jazykoch; bližšie 
informácie nájdete na adrese eu.playstation.com/legal. Vyžaduje sa vysokorýchlostné 
internetové pripojenie. Za poplatky za vysokorýchlostný internet je zodpovedný 
používateľ. Používatelia musia mať minimálne 7 rokov a v prípade neplnoletých 
používateľov sa vyžaduje súhlas rodičov. Niektoré typy obsahu alebo služby sú 
spoplatnené. Registrácia je možná aj cez internetový prehľadávač na webovej lokalite 
eu.playstation.com.

Zvoľte položky       (Settings) (Nastavenia)          (Network Settings) (Sieťové nastavenia)
    [Internet Connection Settings] (Nastavenia pripojenia na Internet).

Zvoľte položky [Easy] (Jednoducho)     [Wireless] (Bezdrôtové)    [Scan] (Skenovať).

Vyberte prístupový bod, ktorý chcete použiť.

Skontrolujte, či je správny názov siete 
SSID a stlačte pravé tlačidlo.

Zadajte typ šifrovacieho kľúča.

Zadajte šifrovací kľúč.
Stlačením tlačidla    sa zobrazí klávesnica.
Zadajte šifrovací kľúč a zvoľte [Enter] (Potvrdiť).

Skontrolujte, či sú nastavenia správne a 
uložte ich.

kábel EthernetDo internetovej linky Do internetovej linky

Používanie siete PSNSM

Bezdrôtový smerovač 
(prístupový bod)

Smerovač

Predná časť systému

Disk vložte stranou s etiketou smerom nahor.

Kategórie

P
oložka

Ponuka XMB™ (XrossMediaBar)

do vstupného portu video TV Kábel AV Elektrický sieťový kábel

Port AC INPort AV MULTI OUT

Port USB

do napájacej zásuvky

Neprerušovaná zelená farba: Systém je zapnutý
Blikajúca zelená farba: Systém sa vypína
Neprerušovaná červená farba: Systém je vypnutý 
(pohotovostný režim)

Pripojenie a nastavenie Prehrávanie multimediálneho disku

* Tlačidlá L3 a R3 fungujú pri 
stlačení páčok.

Pripojte systém PS3™ k televízoru.
Pre výstup vo vysokom rozlíšení pripojte televízor a systém PS3™ pomocou kábla HDMI™ (predáva sa osobitne).

Zapnite televízor a zvoľte si príslušný vstup.

Ak chcete zapnúť systém PS3™, stlačte tlačidlo napájania.
Ak sa nezobrazuje video, vypnite systém PS3™ a znova ho zapnite – dotknite sa tlačidla napájania na prednej 
strane systému najmenej na päť sekúnd (kým systém dvakrát nepípne).

Stlačte tlačidlo PS na bezdrôtovom ovládači.

Počiatočné nastavenia vykonajte podľa pokynov na obrazovke.

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie obsiahnuté v tejto príručke podliehajú zmenám bez 
predchádzajúceho upozornenia.
„    “, „PlayStation“, „           “, „DUALSHOCK“, „     “, „                 “ a „   “ sú ochranné známky spoločnosti Sony 
Computer Entertainment Inc. „           “ je ochranná známka rovnakej spoločnosti.
„XMB“ a „xross media bar“ sú ochranné známky spoločností Sony Corporation a Sony Computer Entertainment Inc.
„SONY“ a „    “ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation. „Sony Entertainment Network“ je ochranná 
známka rovnakej spoločnosti.
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. Všetky práva vyhradené.

Pripojte komerčne dostupný sieťový kábel Ethernet (predáva sa osobitne) k systému PS3™.

Zvoľte položky       (Settings) (Nastavenia)         (Network Settings) (Sieťové nastavenia)
    [Internet Connection Settings] (Nastavenia pripojenia na Internet).

Zvoľte položku [Easy] (Jednoducho).

Skontrolujte, či sú nastavenia správne a uložte ich.

Prepínanie medzi
veľkými a malými

písmenami

Odstránenie Zadajte vložené 
znaky a vypnite 
klávesnicu

Bezpečnosť a podpora
Tento dokument obsahuje informácie o bezpečnom používaní systému PS3™. Hlavných systémových funkciách a 
poservisné informácie. Pred používaním systému PS3™ si ho nezabudnite prečítať. 
Tento dokument obsahuje informácie o rodičovskom zámku.

Používateľskú príručku online nájdete na adrese  eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
Tento návod obsahuje podrobné informácie o používaní systému PS3™. Prípadne môžete prejsť na položku 
     (Network) (Sieť)        (Online Instruction Manuals) (Online návody na používanie).

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 stránka podpory pre produkty PlayStation® uvádza najnovšie otázky a odpovede v spojitosti 
s vaším produktom.

Zadná časť systému

Kryt disku

Tlačidlo napájania/indikátor napájania

Tlačidlo     (otvoriť)Porty USB Port LAN

Port HDMI OUT

Port AC IN

Port AV MULTI OUT

Port DIGITAL OUT (OPTICAL)

Bezdrôtový ovládač DUALSHOCK®3

Ľavá páčka/tlačidlo L3*

Tlačidlo SELECT (Vybrať)

Tlačidlo L1 tlačidlo L2

Smerové tlačidlá

Port USB

Tlačidlo START (Spustiť)

Tlačidlo R1 tlačidlo R2

Pravá páčka/tlačidlo R3*

Indikátory portov

Tlačidlo PS: Zobrazenie ponuky XMB™ 
Zapnutie/vypnutie systému
Vypnutie hry

Pripojenie pomocou káblovej siete Bezdrôtové pripojenie

tlačidlo     : Zrušenie operácie

tlačidlo     : Potvrdenie 
vybratej položky

tlačidlo     : Zobrazenie ponuky 
možností alebo 
ovládacieho panela

Zariadenie sieťovej brány, 
napríklad modem

Zariadenie sieťovej brány, 
napríklad modem

Otvorte kryt disku a vložte disk.
Ak chcete otvoriť kryt disku, môžete stlačiť tlačidlo      (otvoriť) alebo manuálne presunúť kryt disku doľava.
Vložte disk na miesto, až kým nepočujete cvaknutie.

Presunutím kryt disku zatvorte.
Po zatvorení krytu disku sa disk začne automaticky prehrávať. Ak sa disk nespustí automaticky, 
vyberte v ponuke XMB™ ikonu disku a následne stlačte tlačidlo    .

・Ak chcete vypnúť hru, stlačte tlačidlo PS na ovládači a zvoľte položku     (Quit Game) (Vypnúť hru). Ak chcete vypnúť 
prehrávanie iných typov diskov, stlačte tlačidlo     na ovládači.

・Uložené dáta pre softvér formátu PlayStation®3 sú uložené v úložnej pamäti systému. Ak chcete zobraziť údaje, 
prejdite do položky       (Game) (Hra)          (Saved Data Utility(PS3™)) (Nástroj Uložené údaje(PS3™)).

Príručka rýchleho
 spustenia

Séria CECH-4304A/CECH-4304C 7025111

Vitajte vo svete PlayStation


