Pilot zdalnego sterowania Blu-ray Disc™
Instrukcja obsługi

CECH-ZRC1E

Środki ostrożności

Przygotowanie do użycia

ˎˎ Przed

skorzystaniem z urządzenia należy dokładnie przeczytać ten podręcznik i zachować go w celu użycia
w przyszłości. Należy także zapoznać się z instrukcją systemu PlayStation®3.

Używanie baterii
ˎˎ Nie

należy używać uszkodzonych lub przeciekających baterii.
nie wrzucać baterii do ognia.
ˎˎ W przypadku kontaktu z substancją wyciekającą z baterii urządzenia należy podjąć niżej opisane kroki:
ˋˋ Jeśli substancja dostała się do oczu, nie należy ich przecierać. Należy natychmiast przemyć oczy czystą
wodą i zasięgnąć porady lekarza.
ˋˋ W przypadku kontaktu substancji ze skórą lub ubraniem należy natychmiast przemyć dany obszar czystą
wodą. Jeśli wystąpi podrażnienie lub bolesność, należy skontaktować się z lekarzem.
ˎˎ Produkt należy chronić przed dostępem małych dzieci. Małe dzieci mogą połykać baterie lub drobne
elementy. Może to być przyczyną zranienia lub wypadku.
ˎˎ Nie używać baterii innych niż zalecane i zawsze wymieniać na baterie tego samego typu. Nie instalować
jednocześnie starych i nowych baterii.
ˎˎ Baterie umieścić tak, aby styki ze znakiem plus i minus znajdowały się we właściwym kierunku.
ˎˎ Jeśli baterie wyczerpały się lub pilot zdalnego sterowania DVD ma być nieużywany przez dłuższy czas,
należy wyjąć z niego baterie.
ˎˎ Nigdy

Przyciski DEVICES

Zdejmij pokrywę wnęki baterii znajdującą się na tylnej części obudowy pilota zdalnego
sterowania BD i włóż dostarczone baterie. Ustaw baterie we właściwej pozycji.

Obsługa systemu PS3™
Sprawdzanie wersji oprogramowania systemu PS3™
Do korzystania z pilota zdalnego sterowania BD jest wymagane oprogramowanie systemu
PS3™ w wersji 3.60 lub nowszej. Informacje dotyczące wersji oprogramowania systemu można
uzyskać, wybierając kolejno opcje
(Ustawienia)
(Ustawienia systemu)
[Informacje o systemie] w menu XMB (XrossMediaBar) systemu PS3™.
™

Rejestrowanie (łączenie w parę) pilota zdalnego sterowania BD z systemem PS3™
Ta operacja jest wykonywana tylko jeden raz wówczas, gdy pilot zdalnego sterowania BD jest
używany po raz pierwszy.

1
2

Używanie i obsługa
ˎˎ Pilota

zdalnego sterowania BD nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności
ani bezpośredniego światła słonecznego.
wolno dopuścić, aby do produktu dostała się ciecz lub drobne przedmioty.
ˎˎ Na produkcie nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.
ˎˎ Produktu nie należy demontować ani modyfikować.
ˎˎ Nie wolno rzucać ani upuszczać produktu lub narażać go na silne wstrząsy.
ˎˎ Nie pozostawiać przez dłuższy czas gumowych lub winylowych przedmiotów na elementach zewnętrznych
produktu.
ˎˎ Do czyszczenia produktu należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników
ani innych środków chemicznych.
ˎˎ Nie

Przyciski kolorowe

Zastosowania pilota zdalnego sterowania BD
ˎˎ Pilot

zdalnego sterowania BD używa technologii bezprzewodowej Bluetooth® do obsługi
systemu PS3™ i sterowania odtwarzaniem popularnych typów nośników, łącznie z nośnikami
Blu-ray Disc™ (BD).
ˎˎ Można również sterować odtwarzaniem multimediów strumieniowych i zawartości pobranej
na dysk twardy systemu PS3™.
ˎˎ Technologia podczerwona (IR) umożliwia obsługę urządzeń peryferyjnych, takich jak
telewizor czy wzmacniacz AV*. W celu obsługi przy użyciu podczerwieni należy skierować
nadajnik IR pilota zdalnego sterowania BD w kierunku urządzenia. Pomiędzy pilotem
zdalnego sterowania BD a urządzeniem nie powinno być żadnych przeszkód.
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Włącz system PS3™.
W menu XMB™ systemu PS3™ wybierz polecenia
(Ustawienia)
(Ustawienia
akcesoriów) [Zarejestruj pilot zdalnego sterowania BD], a następnie naciśnij
przycisk .
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować pilota
zdalnego sterowania BD.

Wskazówki
instrukcje dotyczące użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika
systemu PS3™ (eu.playstation.com/manuals).
ˎˎ W systemie PS3™ może być zarejestrowany jednocześnie tylko jeden pilot zdalnego sterowania BD.
ˎˎ Po połączeniu w parę pilota zdalnego sterowania BD i innego systemu PS3™ zostanie
usunięta rejestracja w pierwszym systemie PS3™. Aby używać pilota zdalnego sterowania BD
z pierwszym systemem PS3™, należy ponownie połączyć urządzenia w parę.
ˎˎ Aktualne

Jak korzystać z pilota zdalnego sterowania BD
Przyciski DEVICES
Przełączanie urządzeń.
Przycisk systemu PS3

Przełączanie pilota zdalnego sterowania BD w celu obsługi
systemu PS3™.

Przycisk AMP

Przełączanie pilota zdalnego sterowania BD w celu obsługi
wzmacniacza audio-wideo.

Przycisk TV

Przełączanie pilota zdalnego sterowania BD w celu obsługi
odbiornika TV.

Przyciski służące do obsługi systemu PS3™, odbiornika TV lub
wzmacniacza audio-wideo
System PlayStation®3

Odbiornik TV

Wzmacniacz audio-wideo

Znaczenie ikon zamieszczonych w poniższej tabeli jest następujące.
Używane do obsługi systemu PS3™.

Bezprzewodowa
komunikacja
Bluetooth®

Komunikacja przy
użyciu
podczerwieni (IR)
Nadajnik IR

Używane do obsługi odbiornika TV.
Używane do obsługi wzmacniacza audio-wideo.
Przycisk INPUT*
 /  Przycisk AMP

Włączanie i wyłączanie wzmacniacza audio-wideo.

 /  Przycisk TV

Włączanie i wyłączanie odbiornika TV.

Przycisk 3D
Przyciski numeryczne
Pilot zdalnego sterowania BD
* Można korzystać tylko z systemu dźwięku przestrzennego surround (CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B /
CECH-ZVS1E) (sprzedawanego oddzielnie) i wzmacniaczy audio-wideo wyprodukowanych przez firmę
Sony Corporation.

Przełączanie wejść wideo odbiorników TV i wejść
audio wzmacniaczy audio-wideo.

Przełączanie trybu 2D i 3D odbiornika TV.
Operacja jest zależna od odbiornika TV.
Wprowadzanie cyfr.

Przycisk /CLEAR

Usuwanie wprowadzonych cyfr.
Wprowadzanie punktu dziesiętnego dla cyfrowego
podkanału emisyjnego.

Przycisk TIME

Wyświetlanie czasu, który upłynął od rozpoczęcia, lub
czasu pozostałego do zakończenia tytułu lub rozdziału.
Potwierdzanie wybranego numeru kanału.

Przycisk -/-Przycisk AUDIO
Przycisk SUBTITLE
Przycisk ANGLE

Przycisk DISPLAY

Przycisk TOP MENU
Przycisk POP UP/
MENU
Przycisk RETURN
Przyciski kolorowe

Przyciski kierunkowe
Przycisk ENTER

kanałów.

Wprowadzanie 2-cyfrowych lub większych numerów
Zmiana audio.
Przełączanie języków napisów dialogowych.

Zmiana kątów ustawienia kamery dla dysków BD ze
scenami zarejestrowanymi pod różnym kątem.
Przełączanie do trybu widoku panoramicznego.
Wyświetlanie informacji dotyczących stanu
i odtwarzanej zawartości.
Zmiana ustawień okna wyświetlania.
Wyświetlanie menu.
Wyświetlanie menu podręcznego lub głównego.
Powrót do poprzedniego ekranu.
Wykonywanie funkcji przypisanych do
poszczególnych przycisków.
Przypisane funkcje są zależne od odtwarzanej zawartości.
Wybór elementu.

Przycisk MUTE*

Wyłączenie dźwięku.
Przycisk EJECT
Zmiana kanałów.
Zmiana trybu odtwarzania dźwięku podczas obsługi
wzmacniacza audio-wideo.

* Naciskanie przycisku DEVICES w celu sterowania odbiornikiem TV lub wzmacniaczem audio-wideo
podczas korzystania z systemu PS3™ nie jest konieczne.

Przyciski służące do sterowania systemem PS3™
Tych przycisków nie można używać do obsługi odbiornika TV lub wzmacniacza audio-wideo.
Przycisk  EJECT

Wysuwanie dysku.

Czynności wykonywane
Te przyciski wykonują takie same operacje jak przyciski
za pomocą przycisków  kontrolera bezprzewodowego.
(szczegółowe informacje
na schemacie )
Przycisk  PLAY

Rozpoczęcie odtwarzania.

Przycisk  PAUSE

Tymczasowe zatrzymanie odtwarzania.

Przycisk  STOP

Zatrzymanie odtwarzania.

Przyciski  PREV,
 NEXT

Przejście do poprzedniego lub następnego rozdziału.

Przyciski
INSTANT,
INSTANT

Przewinięcie wstecz lub do przodu o 15 sekund.

Przyciski  SCAN,
 SCAN

rodzaje zawartości mogą zawierać wstępne ustawienia warunków odtwarzania
wprowadzone przez twórcę lub producenta tej zawartości. W takim przypadku niektóre
przyciski pilota zdalnego sterowania mogą być nieaktywne.
ˎˎ Aby włączyć system PS3™ przy użyciu pilota zdalnego sterowania BD, należy nacisnąć przycisk
systemu PS3, a następnie nacisnąć dowolny przycisk służący do obsługi systemu PS3™.

Liczba sekund jest zależna od aplikacji.

Szybkie odtwarzanie do przodu i wstecz.

Szybkość odtwarzania zmienia się po każdym naciśnięciu przycisku.

Przyciski / SLOW/ Odtwarzanie zawartości klatka po klatce.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku zawartość jest
STEP,
odtwarzana w zwolnionym tempie.
/ SLOW/STEP
Wskazówki
ˎˎ 	
Zależnie od obsługiwanego produktu pilot zdalnego sterowania BD może nie obsługiwać
niektórych funkcji. Niektóre przyciski mogą nie działać lub ich funkcje mogą być inne niż
opisane.

GWARANCJA
Ten produkt jest objęty gwarancją producenta przez 12 miesięcy od daty zakupu na warunkach
przedstawionych w podręczniku użytkownika systemu PS3™.
Szczegóły zamieszczono w podręczniku użytkownika systemu PS3™.

Gdy stopień naładowania baterii jest niski
Gdy poziom naładowania baterii jest niski, pilot zdalnego sterowania może funkcjonować
nieprawidłowo lub jego zasięg może być ograniczony. W takim wypadku należy wymienić
obie baterie na nowe.

Obsługa odbiornika TV lub wzmacniacza audio-wideo
Pilot zdalnego sterowania BD może być używany do obsługi odbiornika TV lub wzmacniacza
audio-wideo. Należy w tym celu ustawić kod zdalnego sterowania zgodnie z używanym
produktem. W przypadku telewizorów marek innych niż Sony należy najpierw ustawić kod
zdalnego sterowania (patrz listy poniżej). W momencie zakupu pilot zdalnego sterowania BD
jest skonfigurowany do obsługi odbiorników TV i wzmacniaczy audio-wideo firmy Sony.
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Potwierdzenie wyboru lub opcji.

Wykonanie takiej samej operacji jak po naciśnięciu przycisku
na
kontrolerze bezprzewodowym DUALSHOCK®3 (sprzedawanym
oddzielnie).

Przycisk VOL +/–*
Przycisk CH +/–

ˎˎ Niektóre

3

Naciśnij i przytrzymaj przycisk DEVICES, a następnie naciśnij przycisk CLEAR.
Naciśnij przycisk TV, aby wybrać odbiornik TV, lub przycisk AMP, aby wybrać wzmacniacz
audio-wideo.
Wprowadź 3-cyfrowy kod zdalnego sterowania wówczas, gdy wskaźnik na przycisku
DEVICES miga.
Wypróbuj kolejne kody i wybierz kod umożliwiający obsługę odbiornika TV lub
wzmacniacza audio-wideo przy użyciu pilota zdalnego sterowania BD.
Naciśnij przycisk ENTER.
Po skonfigurowaniu kodu pilota zdalnego sterowania dla odbiornika TV lub wzmacniacza
audio-wideo wskaźnik na przycisku DEVICES zostanie włączony. Sprawdź, czy możesz
obsługiwać odbiornik TV lub wzmacniacz przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

Konfigurowanie pilota zdalnego sterowania do obsługi odbiornika TV
nieuwzględnionego na liście producentów
W przypadku odbiorników TV, które nie zostały uwzględnione na liście, można ręcznie
wprowadzić kod zdalnego sterowania umożliwiający obsługę odbiornika TV przy użyciu
pilota zdalnego sterowania BD.
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Naciśnij i przytrzymaj przycisk  /  TV, a następnie naciśnij przycisk CLEAR.
Wskaźnik na przycisku TV będzie migać.
Przyciśnij przycisk CH +, a następnie przycisk  /  TV na pilocie zdalnego sterowania BD.
Powtarzaj te czynności do chwili, gdy możliwa będzie obsługa odbiornika TV. Naciśnięcie
przycisku CH + powoduje zwiększenie numeru, a naciśnięcie przycisku CH – powoduje
zmniejszenie numeru.
Naciśnij przycisk ENTER.
Po skonfigurowaniu kodu zdalnego sterowania dla odbiornika TV wskaźnik na przycisku
TV zostanie włączony. Sprawdź, czy możesz obsługiwać odbiornik TV przy użyciu pilota
zdalnego sterowania.

Jeżeli numer nie został skonfigurowany
Jeżeli podczas wykonywania kroku 3 wskaźnik na przycisku DEVICES miga szybko pięć razy
albo nie można obsługiwać odbiornika TV lub wzmacniacza audio-wideo po wprowadzeniu
kodu, spróbuj ponownie (począwszy od kroku 1) przy użyciu innego kodu.

Przywracanie domyślnych wartości ustawień
Można usunąć wszystkie niestandardowe ustawienia i przywrócić domyślne wartości ustawień.
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Naciśnij i przytrzymaj następujące przyciski w podanej kolejności:
Przycisk MUTE /przycisk CLEAR / przycisk ENTER
Wskaźniki na wszystkich przyciskach DEVICES zostaną włączone i zostaną przywrócone
domyślne wartości ustawień.

Parametry techniczne
Źródło zasilania

Baterie typu AAA (2)

Wymiary zewnętrzne

Ok. 50,0 × 230,0 × 19,5 mm (szer. × wys. × głęb.)

Temperatura robocza

5°C–35°C

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

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 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.
Niniejszy produkt może być objęty właściwymi przepisami krajowej kontroli eksportu. W przypadku
tego produktu należy spełnić wymogi stawiane przez właściwe prawo oraz inne przepisy
obowiązujące w odpowiedniej jurysdykcji.

Lista numerów producentów odbiorników TV
Producent
SONY
A
AKAI
AIWA
Audiosonic
B
B&O
Blaupunkt
Brionvega
BUSH
C
Crown
D
Daewoo
Dual
E
Emerson
F
Fenner
Ferguson
G
Goldstar
Goodmans
Grundig
H
Hansol
Hitachi
Hoher
Hyper
I
Inno-Hit
Irradio
J
JVC
K
Kendo
L
Lenco
LG
LOEWE
Luxor

Kod zdalnego sterowania
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 415, 416, 417
456
443, 444
561
553
551
536, 537
542, 543
457, 458
473, 474, 475, 476
552
505
538, 539
529, 530
472
540, 541
517, 518, 519, 520, 521
559
427, 428, 429, 430, 431
549
556
449
554
436, 437, 438
455
547
469, 470, 471
544, 545
555

Producent
M
Mark
Matsui
Mitsubishi
Mivar
N
NEC
Nokia
Nordmende
O
Oceanic
Okano
ORION
P
Panasonic
Philips
Pioneer
R
Roadstar
S
SABA
SAMSUNG
Sanyo
Schneider
Seleco
SEG
Sharp
T
Telfunken
Thomson
Toshiba
U
UNITED
V
VIETA

“

”, “PlayStation”, “

Kod zdalnego sterowania

Lista numerów ustawień wzmacniaczy audio-wideo

557
450, 451, 452, 453, 454
432, 433, 434, 435
522, 523

Producent

Kod zdalnego sterowania

SONY

601, 602, 603

446
509, 510, 511, 512, 513, 514
531, 532, 533
514
450
447, 448
418, 419, 420, 421, 422
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
445

Umieszczenie któregoś z tych symboli na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym/
elektronicznym, jego akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że w Europie nie należy wyrzucać
wyrobu ani akumulatora wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia
prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego wyrobu i akumulatora prosimy
pozbyć się ich według stosownego lokalnego ustawodawstwa lub określonych wymogów pozbywania
się sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz akumulatorów. Postępując w ten sposób, pomożesz
w oszczędzaniu bogactw naturalnych na naszej planecie oraz poprawie standardów ochrony
środowiska naturalnego w przetwórstwie i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu
elektrycznego/elektronicznego.
Ten symbol może występować na akumulatorach w połączeniu z innymi symbolami chemicznymi.
Jeśli bateria zawiera ponad 0,0005% rtęci lub ponad 0,004% ołowiu, pojawią się na niej symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb).

426, 560
526, 527, 528
459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
439, 440
546, 547, 548
524, 525
505, 547
441, 442
526, 534, 535
515, 516
423, 424, 425, 426
549, 550
558

”, “
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