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Zgodne urządzenie
System PlayStation®3 (seria CECH-400x)

Środki ostrożności
Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed rozpoczęciem korzystania z niego należy
zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz instrukcją obsługi systemu PlayStation 3
®
i zachować je na przyszłość. Rodzice lub opiekunowie małych dzieci powinni zapoznać się
z instrukcjami, by mieć pewność, że dzieci korzystają z nich w bezpieczny sposób.

Bezpieczeństwo
ˎˎ Nie

wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności ani
bezpośrednio padających promieni słonecznych.
ˎˎ Nigdy nie wolno demontować ani modyfikować produktu.
ˎˎ Nie wolno wystawiać produktu na działanie kurzu, dymu ani pary.
ˎˎ Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Dzieci mogą połknąć małe części
urządzenia, co może skutkować obrażeniami.

Używanie i obsługa
ˎˎ Ze

względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do instalacji lub wymiany twardego dysku
należy wyłączyć system PS3™ i odłączyć zasilanie.
ˎˎ Dysk twardy jest delikatnym urządzeniem i należy zawsze obchodzić się z nim ostrożnie. Aby
zapobiec utracie lub uszkodzeniu danych i oprogramowania lub zniszczeniu dysku, dokładnie
przestrzegaj wymienionych poniżej środków ostrożności:
ˋˋ Nie rzucaj i nie upuszczaj systemu ani dysku twardego i nie narażaj ich na silne wibracje lub
uderzenia.
ˋˋ Uważaj, aby do wnętrza systemu lub dysku nie przedostały się cząstki stałe ani płyny.
ˋˋ Nie dotykaj złączy ani nie umieszczaj w nich obcych przedmiotów.
ˋˋ Nie umieszczaj systemu ani dysku twardego w pobliżu źródeł pola magnetycznego, czyli na
przykład magnesów lub głośników. W pobliżu dysku twardego nie należy też kłaść
przedmiotów, którym może zaszkodzić pole magnetyczne, takich jak zegarki naręczne czy
karty kredytowe.
ˋˋ Nie kładź ciężkich przedmiotów na dysku twardym.
ˋˋ Dysk należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
ˎˎ Bezpośrednio po użyciu wnętrze systemu PS3™ jest gorące. Przed rozpoczęciem instalacji lub
wymiany dysku twardego należy poczekać, aż system ostygnie.
ˎˎ Należy uważać, by nie przytrzasnąć sobie palców albo poranić rąk lub palców o krawędzie
części.
ˎˎ Należy pamiętać o przymocowaniu pokrywy wnęki dysku twardego przed włączeniem systemu
PS3™. Jeśli pokrywa nie zostanie przymocowana, we wnętrzu systemu może dojść do
nadmiernego wzrostu temperatury.

ˎˎ Wkręty

należy wkręcać i wykręcać przy użyciu odpowiedniego śrubokrętu krzyżakowego. Jeśli
jego rozmiar będzie nieodpowiedni, rowek na główce wkrętu może ulec uszkodzeniu.
ˎˎ Jeśli to możliwe, należy okresowo wykonywać kopie zapasowe danych zapisanych na dysku
twardym, aby zabezpieczyć się przed ich ewentualną utratą lub uszkodzeniem. Jeśli z
jakiegokolwiek powodu dojdzie do utraty lub uszkodzenia danych lub oprogramowania bądź
dysk twardy będzie musiał być sformatowany podczas naprawy w autoryzowanym serwisie,
przywrócenie lub naprawa oprogramowania bądź danych mogą nie być możliwe. Należy
pamiętać, że firma Sony Computer Entertainment Inc., firmy jej podległe ani firmy powiązane
nie będą odpowiedzialne za utratę lub uszkodzenie danych, plików ani oprogramowania.

Instalacja dysku twardego w systemie PS3™
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Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć system PS3™.
Wskaźnik zasilania zacznie świecić stałym, czerwonym światłem i system
przejdzie w tryb gotowości.
Odłącz przewód zasilający, a następnie pozostałe przewody.
Ze względów bezpieczeństwa odłącz przewód zasilający od gniazdka
elektrycznego, a potem odłącz resztę przewodów.
Przesuń pokrywę wnęki dysku twardego w kierunku wskazywanym przez
strzałkę, aby ją zdjąć.

Pokrywa wnęki dysku twardego
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Włóż dysk twardy do systemu PS3™.
Należy pamiętać, aby włożyć całkowicie dysk twardy do systemu PS3™.
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Przymocuj dysk twardy do systemu PS3™ za pomocą niebieskiego wkrętu.
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Zamocuj pokrywę wnęki dysku twardego.

Aby wyjąć dysk twardy z systemu PS3™
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Zdejmij pokrywę wnęki dysku twardego.
Wykonaj czynności 1-3 opisane wyżej w sekcji „Instalacja dysku twardego
w systemie PS3™”.
Wyjmij dysk twardy z systemu PS3™.
 Wykręć niebieski wkręt.
P
 ociągnij prawą stronę uchwytu do siebie, a następnie pociągnij i wyjmij
dysk twardy.

Kopiowanie danych na dysk twardy
Włącz system PS3™, a następnie postępuj zgodnie zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Dane zapisane w systemie PS3™ przed zainstalowaniem dysku twardego zostaną
skopiowane na zainstalowany dysk twardy.
Uwaga
Wszystkie dane, które były wcześniej zapisane na zainstalowanym dysku twardym,
zostaną usunięte.
Wskazówki
Przed instalacją dysku twardego należy stworzyć kopię zapasową danych systemu
PS3™, jeżeli:
ˎˎ Ten produkt wymieniany jest na inny dysk twardy w późniejszym terminie.

Ten produkt jest przeznaczony do instalacji w modelach z serii CECH-400xC.
Po instalacji dane można przywrócić na dysk twardy. Szczegółowe informacje
można znaleźć w podręczniku użytkownika (manuals.playstation.net/document/).

ˎˎ

Dane techniczne
ok. 75 × 27 × 103 mm
Wymiary zewnętrzne
(szerokość × wysokość × długość)
Waga

ok. 136 g

Pojemność

250 GB*1

Temperatura działania

5°C–35°C

*1 Pojemność dysku twardego obliczana w systemie dziesiętnym (1GB = 1 000 000 000 bajtów).
Oprogramowanie systemowe tego systemu PS3™ oblicza pojemność korzystając z wartości
binarnych (1 GB = 1 073 741 824 bajtów), w efekcie wyświetlając mniejszą pojemność i wolną
przestrzeń. Różnica w wyświetlanych wartościach nie oznacza różnicy w faktycznej liczbie
bajtów. Część pojemności dysku twardego jest zarezerwowana do celów zarządzania
systemem, konserwacji i opcji dodatkowych. Może do tego dojść podczas instalacji
oprogramowania systemowego albo innego oprogramowania. W efekcie pojemność dysku
twardego może się różnić w zależności od systemu, wersji oprogramowania systemowego lub
dostępnych opcji. Ta część pojemności nie jest dostępna do normalnego użytku.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

GWARANCJA
Ten produkt jest objęty gwarancją producenta przez 12 miesięcy od daty zakupu na warunkach
przedstawionych w podręczniku użytkownika systemu PS3™. Szczegóły zamieszczono się
w podręczniku użytkownika systemu PS3™.
Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu
w Europie jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Dystrybucja w Europie: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough
Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.
Wyprodukowano w Tajlandii.

Symbol ten umieszczony na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym lub jego opakowaniu oznacza, że
w Europie nie należy wyrzucać go wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego
zagospodarowania odpadów pochodzących z tego wyrobu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi
przepisami i wymaganiami w zakresie utylizacji sprzętu elektrycznego. Postępując w ten sposób, można
przyczynić się do oszczędzania bogactw naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska naturalnego
w przetwarzaniu i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego.
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