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VÝSTRAHY

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

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 Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.

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/

Informácie založené na požiadavkách na ekodizajn 
EÚ definované nariadením (EÚ) č. 801/2013

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.

Systémový softvér

Používaním tohto systému PS TV vyjadrujete svoj súhlas so 
znením licenčnej zmluvy pre systémový softvér od spoločnosti 
Sony Computer Entertainment Inc. Podrobnosti nájdete 
uvedené na adrese http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

Komerčné použitie a prenájom tohto produktu sú zakázané.
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Bezpečnostné opatrenia

Kým začnete používať tento produkt, pozorne si preštudujte 
túto príručku a odložte si ju na budúce použitie. Rodičia a 
poručníci by si mali preštudovať túto príručku a ubezpečiť sa, 
že dieťa dodržiava všetky bezpečnostné zásady.

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 adaptér AC, elektrický sieťový kábel a 
kábel HDMI®.

 ˎ Ak je systém PS TV poškodený, nepoužívajte ho. Okamžite 
odpojte elektrický sieťový kábel z elektrickej zásuvky, ako aj 
všetky ostatné káble.

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

 ˎ Kontaktujte príslušnú linku zákazníckej podpory pre 
systémy PlayStation®, ktorú nájdete v informáciách o záruke 
dodaných s týmto produktom.

Používanie a zaobchádzanie

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

 ˎ Vyhnite sa dlhotrvajúcemu používaniu systému PS TV. Počas 
každej hodiny hrania si urobte 15-minútovú prestávku, aby 
ste sa vyhli únave očí.

 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 uchovávajte mimo dosahu malých 
detí. Môžu prehltnúť karty médií alebo sa zapliesť do 
káblov/popruhov, čo môže zapríčiniť ich zranenie alebo 
poškodenie súčastí. Karty médií môžu predstavovať riziko 
zadusenia.

 ˎ Kým pripojíte kábel HDMI, uistite sa, že elektrický sieťový 
kábel je odpojený od zdroja elektrickej energie.

 ˎ Systém ani príslušenstvo nepoužívajte v blízkosti vody.

 ˎ Používajte výlučne prídavné zariadenia/príslušenstvo, 
odporúčané výrobcom.

 ˎ Nevystavujte systém ani príslušenstvo pôsobeniu prachu, 
dymu alebo pary. Zabráňte vniknutiu tekutiny alebo malých 
čiastočiek do systému alebo príslušenstva.
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 ˎ Systém ani jeho príslušenstvo nehádžte, predchádzajte ich 
pádu na zem, nestúpajte na ne a nevystavujte ich silným 
mechanickým otrasom.

 ˎ Konektorov systému a príslušenstva sa nedotýkajte ani do 
nich nevkladajte cudzie predmety.

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

 ˎ V závislosti od podmienok používania môže teplota 
systému alebo adaptéra AC vystúpiť až na 40 °C alebo viac. 
Za takýchto okolností sa nedotýkajte systému alebo 
adaptéra AC na príliš dlhý čas. Dlhodobý kontakt v týchto 
podmienkach môže spôsobiť popáleniny pri nízkej teplote.*
*  Popáleniny pri nízkej teplote sa vyskytujú pri príliš dlhom 

kontakte pokožky s relatívne nízkou teplotou (40 °C a viac).

 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 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.

Poznámky o bezpečnosti pri používaní ovládačov

 ˎ Nemanipulujte s poškodenými ani vytekajúcimi 
lítiumiónovými batériami. Ak dochádza k úniku kvapaliny 
zvnútra batérie, produkt okamžite prestaňte používať a 
kontaktujte technickú podporu. Ak sa táto kvapalina 
dostane na váš odev, pokožku alebo do očí, postihnutú 
oblasť okamžite vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte 
lekársku pomoc. Kvapalina z batérie môže spôsobiť slepotu.

 ˎ Ak trpíte určitým ochorením alebo zranením kostí, kĺbov 
alebo svalov na rukách alebo pažiach, nepoužívajte 
vibračnú funkciu. Ak trpíte takýmto ochorením alebo 
zranením, nepoužívajte bezdrôtový ovládač na hranie 
softvérových titulov, ktoré obsahujú vibračnú funkciu, pokiaľ 
ste príslušnú funkciu vopred nevypli.

 ˎ Upozorňujeme vás na skutočnosť, že niektoré softvérové 
tituly majú predvolene povolenú vibračnú funkciu. Ak 
chcete vibračnú funkciu zakázať, stlačte a podržte tlačidlo 

 (PS) na ovládači. Odstráňte značku začiarknutia z položky 
[Enable Vibration] (Povoliť vibrovanie) na zobrazenej 
obrazovke.

 ˎ Nehľaďte na svetelnú lištu na bezdrôtovom ovládači 
DUALSHOCK®4, keď bliká. Ak kdekoľvek na tele pocítite 
diskomfort alebo bolesť, okamžite zariadenie prestaňte 
používať.

Používanie adaptéra AC, elektrického sieťového kábla 
a kábla HDMI 

 ˎ Nedotýkajte sa zástrčky elektrického sieťového kábla 
mokrými rukami.

 ˎ Počas búrky sa nedotýkajte elektrického sieťového kábla, 
adaptéra AC, kábla HDMI ani systému, pokiaľ sú pripojené k 
zdroju elektrickej energie.
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 ˎ Nepoužívajte iný zdroj napájania, ako dodaný (alebo 
schválený náhradný) adaptér AC.

 ˎ Pred zapojením kábla skontrolujte, či sú systémové 
konektory (ako je výstupný port HDMI) a adaptér AC alebo 
konektory kábla HDMI čisté. Ak nie sú, konektory utrite 
jemnou a suchou tkaninou.

 ˎ Ak systém neplánujete používať dlhší čas alebo ho chcete 
vyčistiť, odpojte elektrický sieťový kábel a všetky ostatné 
káble.

 ˎ Adaptér AC alebo elektrický sieťový kábel nepoškodzujte:
–  Neupravujte adaptér AC alebo elektrický sieťový kábel.
–  Elektrický sieťový kábel ani kábel HDMI neovíjajte okolo 

systému PS TV ani okolo adaptéra AC.
–  Neklaďte adaptér AC alebo elektrický sieťový kábel v 

blízkosti tepelných zdrojov a zabráňte ich zahriatiu. 
–  Elektrický sieťový kábel nenapínajte.
–  Elektrický sieťový kábel odpájajte uchopením za zástrčku a 

ťahajte ho v priamom smere od zásuvky. Nevyťahujte ho 
za kábel alebo pod uhlom.

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

–  Systém PS TV a adaptér AC nepoužívajte prikryté handrou 
alebo ak sú v puzdrách. Môže sa v nich akumulovať teplo 
a následne to spôsobiť požiar alebo poškodenie systému.

 ˎ Elektrický sieťový kábel nepripájajte k napäťovému 
transformátoru ani k invertoru. Pripojenie elektrického 
sieťového kábla k invertoru za účelom použitia v 
automobile môže vyvolať akumuláciu tepla v adaptéri AC a 
spôsobiť popáleniny alebo poruchy.

 ˎ Používajte elektrickú zásuvku, ku ktorej máte ľahký prístup, 
aby bolo možné v prípade potreby ľahko odpojiť adaptér AC.

 ˎ Elektrická zásuvka by sa mala nachádzať neďaleko 
zariadenia a byť ľahko dostupná.

Nikdy sa nepokúšajte rozoberať systém ani 
príslušenstvo.

Systém PS TV a príslušenstvo používajte v súlade s pokynmi, 
uvedenými v tomto návode. Neposkytuje sa žiadne 
oprávnenie na analýzu alebo modifikáciu systému alebo 
analýzu a používanie konfigurácie jeho obvodov. Rozoberanie 
bude mať za následok stratu platnosti záruky. V takom prípade 
je navyše riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo 
nefunkčnosti zariadenia.

Sieť

 ˎ Na pripojenie k sieti sa vyžaduje širokopásmové internetové 
pripojenie.

 ˎ Používateľ nesie zodpovednosť za úhradu poplatkov za 
internetové služby. Podrobnosti nájdete uvedené v zmluve 
o poskytovaní služieb, prípadne sa môžete obrátiť na svojho 
internetového operátora.

 ˎ Používajte len sieťový kábel (Ethernet) kompatibilný so 
sieťami 10BASE-T alebo 100BASE-TX. 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.

Používanie prístupových bodov Wi-Fi

 ˎ Rádiofrekvenčné pásmo 2.4 GHz využívané funkciou 
bezdrôtovej siete tohto produktu je pásmo, ktoré zdieľa 
mnoho zariadení. Tento produkt bol navrhnutý na 
minimalizáciu účinku iných zariadení využívajúcich rovnaké 
pásmo. V niektorých prípadoch však rušenie inými 
zariadeniami môže znížiť rýchlosť pripojenia, skrátiť dosah 
signálu a spôsobiť náhle prerušenie spojenia.
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 ˎ Pri pripájaní k internetu pomocou funkcie Wi-Fi systém 
automaticky zistí najbližšie prístupové body. Medzi 
nájdenými zariadeniami sa môže nachádzať aj prístupový 
bod, ktorý nie ste oprávnení používať. Pripájajte sa len k 
osobnému prístupovému bodu, ktorý ste oprávnení používať, 
resp. ktorý je k dispozícii prostredníctvom komerčnej 
bezdrôtovej služby Wi-Fi. Za všetky poplatky, spojené s 
používaním prístupu k sieti Wi-Fi, je zodpovedný používateľ.

Rodičovský zámok

Systém PS TV poskytuje rodičom a opatrovníkom možnosť 
obmedzovať obsah a funkcie, ku ktorým môžu mať prístup 
a používať ich. Podrobnosti o rodičovskej ochrane nájdete 
v používateľskej príručke.

Zaznamenané údaje

V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k strate alebo 
poškodeniu údajov uložených na karte PlayStation®Vita alebo 
pamäťovej karte.

 ˎ Vyberanie karty PS Vita alebo vypínanie systému PS TV 
počas ukladania alebo načítavania údajov.

 ˎ Vyberanie pamäťovej karty so zapnutým systémom PS TV.

 ˎ Používanie pamäťovej karty na miestach, ktoré sú vystavené 
pôsobeniu statickej elektriny alebo elektrického rušenia.

Pokiaľ sa z nejakého dôvodu softvér alebo uložené údaje stratia 
či poškodia, ich obnova väčšinou nie je možná. Odporúčame, 
aby ste pravidelne zálohovali svoj softvér a údaje. Sony 
Computer Entertainment Inc. a jej dcérske a pridružené 
spoločnosti nepreberajú zodpovednosť za škody, náklady alebo 
výdaje súvisiace so softvérom, stratou dát alebo ich poškodením.

Čo robiť v prípade kondenzácie vlhkosti

Ak bol systém PS TV vystavený priamej zmene prostredia z 
chladného do teplého, vo vnútri systému sa môže 
kondenzovať vlhkosť a spôsobiť nesprávne fungovanie 
systému.  
V takom prípade vypnite systém a odpojte ho od káblov. 
Nepoužívajte systém PS TV dovtedy, kým sa vlhkosť neodparí 
(môže to trvať aj niekoľko hodín). Ak systém naďalej nepracuje 
správne, obráťte sa na príslušnú linku zákazníckej podpory pre 
produkty PlayStation®, ktorú nájdete v informáciách o záruke 
dodaných s týmto produktom.

Čistenie

V záujme zachovania bezpečnosti pred čistením odpojte 
elektrický sieťový kábel z elektrickej zásuvky a odpojte všetky 
ďalšie káble.

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.
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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.

Keď váš systém nepracuje správne

Vypnite napájanie a potom stlačením a podržaním tlačidla 
 (Napájanie) na systéme po dobu aspoň 7 sekúnd znovu 

zapnite napájanie. Potom pripojte ovládač pomocou kábla 
USB a stlačte tlačidlo  (PS) na ovládači. Zobrazí sa obrazovka 
núdzového režimu. Núdzový režim je štartovací režim vášho 
systému, v ktorom je k dispozícii len niekoľko systémových 
funkcií na riešenie problémov. Ak sa napájanie nevypne 
bežným spôsobom, stlačte a podržte tlačidlo  (Napájanie) 
na systéme po dobu min. 15 sekúnd. Systém sa reštartuje a 
zobrazí sa obrazovka núdzového režimu. Keď systém vstúpi do 
núdzového režimu, vyberte potrebné položky a podľa pokynov 
na obrazovke vykonajte príslušné operácie.

 
Keď vidíte tento symbol na našich elektrických produktoch 
alebo obaloch, znamená to, že tento elektrický produkt by sa 
v Európe a Turecku nemal likvidovať s netriedeným odpadom. 
V záujme náležitej likvidácie odpadu zariadenia likvidujte 
prostredníctvom registrovaných zberných surovín v súlade s 
platnou legislatívou. Vyradené elektrické produkty je možné 
bezplatne likvidovať aj prostredníctvom predajcov pri zakúpení 
nových produktov rovnakého typu. Navyše, v krajinách EÚ 
môžu veľkí maloobchodní predajcovia realizovať bezplatný 
zber drobných vyradených elektronických produktov. U svojho 
miestneho maloobchodného predajcu sa informujte, či je táto 
služba k dispozícii pre vami likvidované produkty. Týmto 
konaním pomôžete chrániť prírodné zdroje a zlepšovať 
štandardy ochrany životného prostredia pri manipulácii 
s elektrickým odpadom a jeho likvidácii.
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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®TV

Výstup AV Rozlíšenie 720p, 1080i, 480p

Výstup zvuku LPCM 2-k

Hlavné zásuvky a 
konektory

Zásuvka pre kartu PlayStation®Vita 
Slot pre pamäťovú kartu 
Port USB (USB 2.0 typu A) 
Výstupný port HDMI (HDMI-CEC) 
Port LAN (10BASE-T, 100BASE-TX)

Interná pamäťová karta 1 GB*

Napájanie Adaptér AC: Jednosmerné, 5 V

Maximálny menovitý 
výkon

Približne 2,8 W

Vonkajšie rozmery
Približne 65,0 x 105,0 x 13,6 mm 
(dĺžka × výška × hrúbka)

Hmotnosť Približne 110 g

Prevádzková teplota 5 °C – 35 °C

Kompatibilný(-é) 
ovládač(e)

Bezdrôtový ovládač DUALSHOCK®3 
Bezdrôtový ovládač DUALSHOCK®4

Krajina pôvodu Čína

*  Časť priestoru na internej pamäťovej karte je k dispozícii pre vás 
na používanie, zatiaľ čo zostávajúca časť sa využíva na 
uchovávanie systémových súborov. Objem dostupného priestoru, 
ktorý máte k dispozícii na používanie, bude nižší ako je celková 
kapacita internej pamäťovej karty uvedená v tomto dokumente. 

Sieťové funkcie

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 Striedavý prúd, 100 – 240 V, 50/60 Hz

Výstup Jednosmerné, 5 V, 2000 mA (2 A)

Vonkajšie rozmery
Približne 76 × 46 × 22 mm 
(dĺžka × výška × hrúbka)

Hmotnosť Približne 93 g

Regionálny kód

Softvér vo formáte PlayStation®Vita je vybavený regionálnymi 
kódmi, ktoré boli pridelené každému regiónu, v ktorom je 
systém predávaný. Na tomto systéme môžete používať softvér 
určený pre nasledujúce regióny:
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SK

Autorské práva a ochranné známky

„ “, „PlayStation“, „DUALSHOCK“ a „ “ sú 
registrované ochranné známky spoločnosti Sony Computer 
Entertainment Inc. „LIVEAREA“ je ochranná známka rovnakej 
spoločnosti.

„SONY“ a „ “ sú registrované ochranné známky spoločnosti 
Sony Corporation. „Sony Entertainment Network“ je ochranná 
známka rovnakej spoločnosti.

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.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných 
vlastníkov.



Používateľská príručka
Ak si chcete prečítať používateľskú príručku, vyberte položky 

 (User’s Guide) (Používateľská príručka) na obrazovke 
 (Settings) (Nastavenia) LiveArea™. Ak si chcete prečítať 

používateľskú príručku, budete k tomu potrebovať internetové 
pripojenie. 
Používateľskú príručku nájdete aj na nasledujúcej webovej 
lokalite: 
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

Aktualizačná stránka
Táto stránka poskytuje najnovšie informácie o aktualizáciách 
systémového softvéru vrátane odporúčaného postupu 
aktualizácie. Aktualizáciou systémového softvéru na systéme 
PS TV získavate možnosť vychutnať si doplnkové funkcie a 
zvýšenú mieru bezpečnosti. Vždy vykonajte aktualizáciu na 
najnovšiu verziu. 
eu.playstation.com/pstv/

Podpora
Pri návšteve webovej lokality podpory nájdete doplnkové 
informácie o používaní systému PS TV, ako aj odpovede na 
technické otázky. 
eu.playstation.com/pstv/support/

© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.


