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OSTRZEŻENIE

Tak długo jak system pozostaje podłączony do 
gniazdka sieciowego, jest on zasilany ze źródła prądu 
przemiennego, nawet gdy zostanie wyłączony.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy zakrywać 
otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, 
obrusami, firankami itp.

Nie wolno stawiać na urządzeniu zapalonych świec ani 
innych źródeł otwartego ognia.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, 
należy chronić urządzenie przed płynami i nie 
umieszczać na nim pojemników zawierających płyny 
(np. wazonów itp.).

Ponieważ system jest odłączany od źródła zasilania 
sieciowego poprzez wyjęcie wtyczki, należy podłączyć 
system do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego. 
W razie zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości 
w działaniu systemu, należy natychmiast wyciągnąć 
wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Urządzenia nie należy ustawiać w zamkniętej 
przestrzeni, takiej jak regał na książki czy zabudowana 
szafka.

Baterii ani urządzenia z zainstalowaną baterią nie wolno 
narażać na działanie źródeł ciepła, takich jak promienie 
słoneczne czy ogień.

UWAGA
Nieprawidłowe włożenie baterii grozi wybuchem.
Baterię można wymienić tylko na identyczną baterię lub 
takiego samego typu.

Tabliczka znamionowa znajduje się na zewnętrz, na 
spodzie.

Środki ostrożności
Używanie zasilacza prądu 
przemiennego i kabla zasilania 
sieciowego
• Nie należy podłączać kabla zasilania sieciowego 

systemu do gniazdka sieciowego do momentu 
dokonania wszystkich pozostałych podłączeń. Przed 
podłączeniem telewizora lub innego urządzenia do 
systemu należy upewnić się, że nie jest on podłączony 
do gniazdka sieciowego.

• Nie podłączać przewodu zasilania do przekładnika 
napięciowego ani przemiennika napięcia. Podłączenie 
kabla zasilania sieciowego do przekładnika 
napięciowego podczas pobytu w innym kraju lub 
przemiennika napięcia w celu użycia w samochodzie 
może wywołać nagrzanie się zasilacza prądu 
przemiennego, powodując oparzenie ciała lub  
awarię sprzętu.

• Nie należy używać zasilaczy prądu przemiennego 
ani kabli zasilania sieciowego innych niż dostarczone 
wraz z produktem. Nie dokonywać przeróbek kabla.

• Nie dotykać wtyczki kabla zasilania sieciowego 
mokrymi rękoma.

• Nie dotykać podłączonego do źródła zasilania 
sieciowego kabla, zasilacza prądu przemiennego ani 
systemu podczas burzy.

• Nie stawiać ciężkich przedmiotów na kablu.
• Nie umieszczać kabla zasilania sieciowego w pobliżu 

urządzeń grzewczych i źródeł ciepła.
• Należy odłączyć kabel zasilania sieciowego od 

gniazdka sieciowego przed rozpoczęciem czyszczenia 
lub przenoszenia systemu lub gdy system ma nie być 
używany przez dłuższy czas. Aby odłączyć kabel, 
należy chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją na wprost z 
gniazdka sieciowego. Nie wolno ciągnąć za sam kabel 
ani wyciągać wtyczki pod kątem.

Użytkowanie i obsługa urządzenia
• System nagrzewa się podczas pracy; nie jest 

to spowodowane awarią. Gdy system pracuje 
nieprzerwanie przy dużym poziomie głośności, 
temperatura z tyłu i na spodzie urządzenia 
zdecydowanie wzrasta. Aby uniknąć poparzenia, nie 
należy dotykać systemu.

• Ustawienie systemu w odpowiednio wentylowanym 
miejscu pozwoli zapobiegać jego przegrzewaniu się i 
przedłużyć okres eksploatacji sprzętu.
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• Nie stawiać systemu na powierzchniach niestabilnych, 
pochyłych lub narażonych na drgania.

• Nie należy umieszczać systemu w pobliżu takich 
urządzeń, jak telewizory kineskopowe, magnetowidy 
czy magnetofony. (Używanie systemu w połączeniu 
z telewizorem kineskopowym, magnetowidem lub 
magnetofonem, bądź umieszczenie go w pobliżu 
takich urządzeń, może powodować występowanie 
szumów i pogorszenie jakości obrazu. Takie ryzyko 
jest szczególnie duże w przypadku korzystania z 
anteny umieszczonej wewnątrz budynku). (Zaleca się 
używanie anteny zewnętrznej).

• System jest ekranowany magnetycznie, aby można 
go było używać w pobliżu telewizora. Mimo to w 
niektórych typach telewizorów mogą występować 
zakłócenia kolorów. W przypadku wystąpienia takich 
zakłóceń należy wyłączyć telewizor i włączyć go 
ponownie po 15-30 minutach. Jeżeli zakłócenia będą 
nadal widoczne, należy ustawić system w większej 
odległości od telewizora.

• Nie należy używać otworów z tyłu urządzenia 
do jego podnoszenia lub trzymania. Nie należy 
wkładać palców ani dłoni do otworów, gdyż może 
to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie 
systemu.

• Należy zachować ostrożność, stawiając system na 
powierzchniach woskowanych, polerowanych itp., 
ponieważ może to spowodować pojawienie się plam 
lub przebarwień.

Czyszczenie
Należy postępować zgodnie z poniższymi 
wskazówkami, aby nie dopuścić do zniszczenia bądź 
odbarwienia obudowy urządzenia.
• Obudowę należy przecierać miękką, suchą szmatką.
• Obudowa nie powinna długo pozostawać w kontakcie 

z materiałami wykonanymi z gumy lub winylu.
• Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników 

ani innych środków chemicznych. Nie wolno 
wycierać obudowy przy użyciu szmatki nasączonej 
środkami chemicznymi.
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Pierwsze kroki

Rozpakowywanie

P
ierw

sze kroki• System dźwięku  
przestrzennego (1)

• Pilot zdalnego sterowania  
(RM-ANU095) (1)

• Zasilacz prądu  
przemiennego (1)

• Kabel zasilania sieciowego (1)
• Instrukcja obsługi (niniejszy 

dokument) (1) 

• Cyfrowy kabel optyczny (2,5 m) (1)

Przygotowanie pilota zdalnego sterowania
Przed pierwszym użyciem pilota zdalnego sterowania należy usunąć taśmę izolacyjną z wnęki baterii. 
(Bateria jest zainstalowana fabrycznie).

Wymiana baterii
Bateria wystarcza na około sześć miesięcy normalnego użytkowania. Przy niskim poziomie naładowania 
baterii pilot zdalnego sterowania może nie działać prawidłowo lub może działać tylko z mniejszej 
odległości. W takim przypadku należy wymienić baterię, wykonując następujące czynności.

1 Wyjmij uchwyt baterii, naciskając zapadkę i przytrzymując szczelinę paznokciem.
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2 Włóż nową baterię CR2025 stroną + skierowaną ku górze.

Bateria litowa CR2025 
(sprzedawana oddzielnie)

3 Wepchnij uchwyt baterii z powrotem na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.
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Nazwy części i ich funkcje

Przód

VOLINPUT

A Wskaźnik POWER
Świeci w następujący sposób:
Na zielono: system jest włączony.
Nie świeci: system jest wyłączony.

B Wyświetlacz

C Odbiornik IR 

Uwaga

•  Nie należy narażać odbiornika IR na działanie 
promieni słonecznych ani nadmiernego 
oświetlenia, ponieważ może to spowodować 
zakłócenia działania pilota zdalnego sterowania.

D Przycisk zasilania

E Przycisk INPUT
Służy do wyboru typu wejścia. 
Naciśnięcie przycisku INPUT powoduje 
przełączenie między wejściem cyfrowym  
i analogowym.

F Przycisk VOL +/przycisk VOL -

G Przycisk pola akustycznego
Służy do wyboru pola akustycznego.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje 
zmianę pola akustycznego w następujący 
sposób:
DYNAMIC t STEREO t VIVID t 
STD t DYNAMIC…
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Tył

Wyświetlacz

A Złącza wejścia audio
Do tego wejścia można podłączyć sprzęt 
z wyjściem audio, taki jak system PSP® 
(PlayStation®Portable), za pomocą 
odpowiedniego kabla (sprzedawanego 
oddzielnie).

B Złącze wejścia DIGITAL
Wejście audio dla sygnału z systemu PS3™.

C Złącze DC IN 18V

A Wskaźniki formatu audio
Wskazuje format audio sygnału przesyłanego 
do systemu.
AAC: MPEG-2 AAC

 PLII: Dolby Pro Logic II
 D: Dolby Digital

DTS
LPCM: Linear PCM

B NIGHT
Świeci w trybie NIGHT (Noc).

C OPT
Świeci, gdy wejście zostanie ustawione na 
„DIGITAL” (Cyfrowe).

D Obszar wyświetlania komunikatów
Tutaj wyświetlany jest poziom głośności, 
menu ustawień, pole akustyczne, wybrany 
typ wejścia itp.
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A Przycisk zasilania

B Przycisk DISPLAY
Istnieje możliwość zmiany sposobu działania 
wyświetlacza.
Naciśnięcie przycisku DISPLAY powoduje 
przełączenie między opcją „ON” i „OFF”. 
Domyślne ustawienie to „ON” (Włączone).
• ON: wyświetlacz pozostaje włączony.
•  OFF: Wyświetlacz jest włączony przez 

kilka sekund podczas obsługi systemu. 
Poza tym wyświetlacz pozostaje 
wyłączony.

Wskazówka

•  Wyświetlacz pozostaje włączony, gdy funkcja 
wyciszenia lub ochrony jest aktywna, nawet 
jeśli dla opcji „DISPLAY” wybrano ustawienie 
„OFF”.

C Przycisk „w górę”/przycisk „w dół”
Służy do wyboru ustawienia.

D Przycisk ENTER
Służy do zatwierdzenia wybranego elementu.

E Przycisk MUTING
Służy do tymczasowego wyłączenia 
dźwięku.
Naciśnięcie przycisku MUTING powoduje 
przełączenie między opcją „ON” i „OFF”.

F Przycisk VOL +/przycisk VOL -

G Przyciski pola akustycznego

H Przycisk NIGHT

I Przycisk DIALOG

J Przycisk RETURN
Za jego pomocą można powrócić do 
poprzedniego elementu menu lub wyjść z 
menu.

K Przycisk MENU

L Przycisk INPUT

Pilot zdalnego sterowania
Systemem dźwięku przestrzennego można sterować za pomocą dostarczonego w zestawie pilota 
zdalnego sterowania.

Wskazówka

• Pilot zdalnego sterowania należy skierować w stronę odbiornika IR ( ) systemu dźwięku przestrzennego.

NIGHT DIALOG MUTING

VOLSTEREODYNAMIC

VIVID STD

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER
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Ustawienie
System należy ustawić przed telewizorem.

Wskazówki

• Między tylną częścią systemu a telewizorem lub ścianą należy pozostawić 5 cm wolnego miejsca.
• System nie powinien zasłaniać odbiornika IR telewizora. W przeciwnym razie sterowanie telewizorem za pomocą 

pilota może nie być możliwe.
• Podczas ustawiania nie należy używać otworów z tyłu urządzenia do jego podnoszenia lub trzymania.
• System należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni. Nie należy ustawiać systemu pod kątem, ponieważ może 

to powodować niepożądane drgania.
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Podłączanie systemu PlayStation®3

Podłączanie kabla zasilania sieciowego

Podłącz złącze DIGITAL OUT (OPTICAL) systemu PS3™ do złącza wejścia DIGITAL systemu 
dźwięku przestrzennego za pomocą cyfrowego kabla optycznego.

Nie należy podłączać kabla zasilania sieciowego systemu dźwięku przestrzennego do gniazdka 
sieciowego do momentu dokonania wszystkich pozostałych podłączeń.

1 Podłącz kabel zasilania sieciowego do zasilacza prądu przemiennego.

Zasilacz prądu przemiennego
Kabel zasilania 

sieciowego

2 Włóż złącze zasilacza prądu przemiennego do złącza DC IN 18V znajdującego się z tyłu 
systemu dźwięku przestrzennego.

3 Podłącz kabel zasilania sieciowego do gniazdka sieciowego.

Uwaga

• Po podłączeniu kabla zasilania sieciowego należy odczekać około 20 sekund przed naciśnięciem przycisku zasilania 
w celu włączenia systemu.

• System należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego. W razie zauważenia jakiejkolwiek 
nieprawidłowości w działaniu systemu, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

DIGITAL

Tył

Złącze DIGITAL OUT 
(OPTICAL)

Cyfrowy kabel optyczny

System PS3™

P
ierw

sze kroki



12 PL

Konfiguracja wyjścia audio systemu PS3™
1 Wybierz opcję  (Ustawienia dźwięku) w obszarze  (Ustawienia) w menu XMB™ 

(XrossMediaBar) systemu PS3™.

2 Wybierz opcję [Ustawienia wyjścia audio].

3 Wybierz opcję [Cyfrowe optyczne].

4 4 Wybierz spośród następujących formatów wyjściowych.
• Dolby Digital 5.1 Ch. (Dolby Digital 5.1 kan.)
• DTS 5.1 Ch. (DTS 5.1 kan.)
• AAC
• Linear PCM 2 Ch. 44.1 kHz (Liniowe PCM 2 kan. 44,1 kHz)
• Linear PCM 2 Ch. 48 kHz (Liniowe PCM 2 kan. 48 kHz)

Odtwarzanie dźwięku z systemu PS3™ poprzez system dźwięku 
przestrzennego i telewizor

1 Wybierz opcję  (Ustawienia dźwięku) w obszarze  (Ustawienia) w menu XMB™ 
systemu PS3™.

2 Wybierz opcję [Odtwarzanie dźwięku przez kilka wyjść].

3 Wybierz opcję [Włą.].

Wskazówki

•  Złącze HDMI OUT i złącze AV MULTI OUT systemu PS3™ obsługują także 2-kanałowe wyjście liniowe PCM.
•  Podczas używania systemu dźwięku przestrzennego należy ściszyć głośnik telewizora do minimum. Po zakończeniu 

używania systemu dźwięku przestrzennego można ustawić głośnik telewizora na żądaną głośność.
•  Aby można było ustawić opcję [Odtwarzanie dźwięku przez kilka wyjść] na [Włą.], wymagane jest oprogramowanie 

systemu PS3™ w wersji 3.30 lub nowszej.
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Odtwarzanie dźwięku z systemu PS3™

Wybór typu wejścia

Efekt dźwięku 
przestrzennego

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER

Przycisk 
INPUT

Za pomocą przycisku INPUT można wybrać 
wejście „DIGITAL” (cyfrowe) lub „ANALOG” 
(analogowe).

Wybrany typ wejścia zostanie wyświetlony na 
wyświetlaczu. Naciśnięcie przycisku INPUT 
powoduje przełączenie między opcją „DIGITAL” 
i „ANALOG”.

Źródło wejścia Urządzenie odtwarzające

DIGITAL System PS3™ podłączony do złącza 
wejścia DIGITAL.

ANALOG System PS3™ podłączony do złącz 
wejścia audio.

System ma możliwość tworzenia efektów dźwięku 
przestrzennego dostosowanego do gier systemu PS3™. 
Można wybrać jedno z wstępnie zaprogramowanych pól 
akustycznych. Domyślne ustawienie to „DYNAMIC”.

Naciśnij wybrany przycisk pola 
akustycznego.

Wybrane pole akustyczne zostanie wyświetlone 
na wyświetlaczu.

Dostępne pola akustyczne

Pole 
akustyczne

Efekt

DYNAMIC Ten tryb oferuje szeroki zakres 
tonów o niskich/wysokich 
częstotliwościach oraz dźwięki 
dynamiczne.

STEREO Ten tryb jest odpowiedni do 
dźwięku o dowolnej jakości i został 
zoptymalizowany pod kątem gier 
wideo z 2-kanałowym dźwiękiem 
stereo. Dźwięk wielokanałowy jest 
zawężany do 2-kanałowego.

VIVID Ten tryb oferuje szeroki zakres 
dźwięków i poprawia kanały 
dźwięku przestrzennego.

STD (standard) Ten tryb odtwarza ścieżkę 
dźwiękową z takim zakresem 
dynamicznym, jaki został 
przewidziany przez realizatora 
nagrania.

Wskazówka

• Dla każdego typu wejścia można ustawić inne pole 
akustyczne.

NIGHT DIALOG MUTING

VOLSTEREODYNAMIC

VIVID STD

Przyciski pola 
akustycznego

O
dtw

arzanie dźw
ięku z system

u P
S

3™
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Inne efekty

Klarowny dźwięk przy cichym 
odtwarzaniu (tryb NIGHT)
Dzięki tej funkcji efekty dźwiękowe i dialogi 
są odtwarzane wyraźnie nawet przy niskim 
poziomie głośności. Domyślne ustawienie to 
„OFF” (Wyłączone).

NIGHT DIALOG MUTING

VIVID STD

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER

Przycisk 
NIGHT

Przycisk 
DIALOG

Naciśnięcie przycisku NIGHT powoduje 
przełączenie między opcją „ON” i „OFF”.

• ON: włącza tryb NIGHT.
• OFF: wyłącza tryb.

Przycisk DIALOG służy do wyboru 
ustawienia.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę 
trybu dialogu w następujący sposób:
MID t HIGH t LOW t MID…

• LOW: minimalny poziom głośności mowy.
•  MID: standardowy poziom głośności mowy.
• HIGH: maksymalny poziom głośności mowy.

Uwaga

• Ten efekt jest wyłączony, gdy pole akustyczne 
ustawione jest na „STEREO”.

Wyraźne dialogi i głos 
narratora w grach  
(tryb DIALOG)
Ta funkcja umożliwia wyraźniejsze odtwarzanie 
dialogów i głosu narratora w grach. Domyślne 
ustawienie to „MID”.

NIGHT DIALOG MUTING

VIVID STD

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER
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Przycisk 
MENU

Przycisk 
„w górę”/
przycisk 
„w dół”

Przycisk 
ENTER

Ustawienia systemu

Korzystanie z menu

U
staw

ienia system
u

NIGHT DIALOG MUTING

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER

1 Naciśnij przycisk MENU, aby włączyć 
menu.

2 Naciskaj przycisk „w górę”/przycisk  
„w dół”, aby wybrać element, który ma 
zostać ustawiony, i naciśnij przycisk 
ENTER, aby zatwierdzić wybór.

3 Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć 
menu.

Przedstawione poniżej elementy można ustawić 
za pomocą przycisku MENU na pilocie zdalnego 
sterowania. Domyślne ustawienia zostały 
podkreślone.

MENU

SW LVL –6, –5, … 0, … +5, +6

ON
OFF

BASS –6, –5, … 0, … +5, +6

TREBLE –6, –5, … 0, … +5, +6

DRC

ON
OFF

SYNC

M/S
MAIN
SUB

DUAL

ON
OFF

DIMMER

ON
OFF

A.STBY

Wskazówka

• Ustawienia te pozostają zachowane nawet po 
odłączeniu kabla zasilania sieciowego.

Dostosowywanie ustawień

 SW LVL (Poziom subwoofera)
Istnieje możliwość zmiany poziomu subwoofera. 
Można wybrać ustawienie z zakresu od „–6” do 
„+6” w odstępach co 1.

 DRC (Sterowanie zakresem dynamiki)
Zawęża zakres dynamiki ścieżki dźwiękowej. 
Ustawienie nadaje się do grania przy niskim 
poziomie głośności. Tryb DRC jest obsługiwany 
tylko w przypadku źródeł dźwięku Dolby Digital.
ON:  Odtwarza ścieżkę dźwiękową z 

takim zakresem dynamiki, jaki 
został przewidziany przez realizatora 
nagrania.

OFF: Brak kompresji zakresu dynamiki.

 BASS
Można wyregulować poziom basów. Można 
wybrać ustawienie z zakresu od „–6” do „+6” w 
odstępach co 1.

 TREBLE
Można wyregulować poziom wysokich tonów. 
Można wybrać ustawienie z zakresu od „–6” do 
„+6” w odstępach co 1.

 SYNC
Za pomocą tej funkcji można opóźnić 
odtwarzanie dźwięku, gdy jest 
niezsynchronizowany z obrazem.
ON:  Dostosowuje różnicę między 

dźwiękiem i obrazem.
OFF: Brak regulacji.

Wskazówka

• Ta funkcja nie zawsze pozwala na idealne 
wyregulowanie opóźnienia dźwięku w stosunku  
do obrazu.
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 DUAL
Można odtwarzać kilka ścieżek dźwiękowych, 
gdy na wejście systemu zostanie podany 
wielokanałowy sygnał audio AC-3.
M/S:  Główny kanał odtwarzany jest przez 

głośnik lewy, a drugi kanał przez 
głośnik prawy.

MAIN: Odtwarza tylko główny kanał.
SUB: Odtwarza tylko drugi kanał.

 DIMMER
Jasność wyświetlacza można ustawić na jeden z 
2 poziomów.
ON: Przyciemniony.
OFF: Normalny.

 A.STBY
Dzięki tej funkcji można zmniejszyć zużycie 
energii. System dźwięku przestrzennego 
automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, gdy 
przez 30 minut brak jest wyjściowego sygnału 
audio.
ON: włącza funkcję „A.STBY”.
OFF: wyłącza tę funkcję.

Wskazówka

• Zanim system przejdzie w tryb uśpienia, opcja 
„A.STBY” miga przez około 2 minuty.
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Informacje dodatkowe

Rozwiązywanie problemów

Inform
acje dodatkow

e

Należy zapoznać się z tą częścią w przypadku 
napotkania problemów podczas obsługi 
systemu. Można także odwiedzić stronę http://
eu.playstation.com/help-support. Jeżeli nie uda 
się usunąć problemu, należy skontaktować się 
z działem obsługi klienta SCEE (informacje na 
tylnej okładce).

ZASILANIE

Zasilanie nie jest włączone.
•  Sprawdź, czy zasilacz prądu przemiennego 

i kabel zasilania sieciowego są prawidłowo 
podłączone.

System wyłącza się automatycznie.
• Włączona jest funkcja uśpienia (strona 16).

DŹWIĘK

Dźwięk wielokanałowy Dolby Digital lub DTS 
nie jest odtwarzany.

• Sprawdź, czy dysk Blu-ray, DVD itp. został 
nagrany w formacie Dolby Digital lub DTS.

• Sprawdź, czy opcja [Ustawienia wyjścia 
audio] w obszarze  (Ustawienia)   
(Ustawienia dźwięku) systemu PS3™ została 
ustawiona prawidłowo (strona 12).

Nie można uzyskać efektu dźwięku 
przestrzennego.

• W przypadku niektórych sygnałów 
cyfrowych przetwarzanie dźwięku może nie 
działać (strona 13).

Dźwięk jest opóźniony w stosunku do obrazu.
• Jeżeli opcja „SYNC” jest ustawiona na 

„ON”, ustaw ją na „OFF”.

System nie odtwarza dźwięku z systemu PS3™ 
lub odtwarza go bardzo cicho.

• Naciśnij przycisk VOL + i sprawdź poziom 
głośności.

• Naciśnij przycisk MUTING lub VOL +, aby 
wyłączyć funkcję wyciszenia.

• Sprawdź, czy źródło wejścia zostało 
prawidłowo wybrane.

• Sprawdź, czy kabel łączący system i system 
PS3™ jest prawidłowo podłączony.

Dźwięk jest przerywany lub słychać szumy.
• Zapoznaj się z częścią „Obsługiwane  

przez system formaty wejść cyfrowych”  
(strona 18).

Pilot zdalnego sterowania nie 
działa

• Skieruj pilot zdalnego sterowania w 
stronę odbiornika IR  systemu dźwięku 
przestrzennego.

• Usuń wszystkie przeszkody znajdujące 
się między pilotem zdalnego sterowania a 
systemem.

• Wymień baterię w pilocie, jeżeli jest słaba.
• Sprawdź, czy na pilocie zostało wybrane 

odpowiednie wejście.

INNE

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat 
„PROTECT”

• Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć 
zasilanie. Po pojawieniu się komunikatu 
„STANDBY” sprawdź, czy otwory 
wentylacyjne nie są zasłonięte.

Jeżeli po wykonaniu opisanych 
wyżej czynności system dźwięku 
przestrzennego nadal nie działa 
prawidłowo

• Zresetuj system, wykonując poniższe 
czynności.

1 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć 
zasilanie.

2 Naciśnij przycisk zasilania, 
przytrzymując jednocześnie przyciski 
INPUT i VOL –.
Zostanie wyświetlony komunikat „RESET”, 
a system zostanie zresetowany. Menu, pole 
akustyczne itp. zostaną przywrócone do 
ustawień domyślnych.
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Dane techniczne
Obsługiwane przez system formaty wejść 
cyfrowych

System obsługuje następujące formaty wejść 
cyfrowych:

• Dolby Digital
• DTS
• MPEG-2 AAC
• Linear PCM (2 kan.)*

*  Format Linear PCM obsługuje częstotliwości 
próbkowania do 48 kHz.

Wzmacniacz
MOC WYJŚCIOWA (referencyjna)
P/L:  10 W 

(na kanał przy 6 omach, 
1 kHz)

Subwoofer:  15 W + 15 W  
(przy 8 omach, 100 Hz)

Głośnik
Głośnik przedni
System głośników Pełnozakresowy, bass reflex
Moduły głośnika 50 mm × 90 mm
Impedancja znamionowa 6 omów
Moduł subwoofera
System głośników  Subwoofer, pasywny 

radiator
Moduły głośnika  65 mm × 2 (subwoofer) 

65 mm × 4 (pasywny 
radiator)

Impedancja znamionowa 8 omów

Ogólne
Wejścia  Analogowe (1) 

Cyfrowe (optyczne) (1)
Zasilanie  18 V DC (2,6 A) (100 

V–240 V AC, 50/60 Hz 
przy użyciu dostarczonego 
w zestawie zasilacza prądu 
przemiennego)

Pobór mocy  W trybie uśpienia: 0,5 W 
lub mniej

Moduł główny
Wymiary (ok.)  720 mm × 85 mm × 87 mm 

(szer./wys./gł.)
Masa (ok.) 2,4 kg

Zasilacz prądu zmiennego
Napięcie wejściowe  100–240 V AC 

50/60 Hz
Napięcie wyjściowe 18 V DC, 2,6 A
Wymiary (ok.)  121 mm × 53 mm × 33 mm 

(szer./wys./gł.)
Masa (ok.) 240 g

Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia.
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Niniejszy produkt może podlegać krajowym przepisom 
dotyczącym kontroli eksportowej. Użytkownik 
jest zobowiązany do przestrzegania w pełni wyżej 
wymienionych przepisów oraz wszelkich innych 
obowiązujących przepisów dotyczących produktu.

Dotyczy konsumentów w Europie

Producentem niniejszego produktu jest firma Sony 
Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, 
Minatoku Tokio, 107-0062 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach 
kompatybilności elektromagnetycznej oraz 
bezpieczeństwa produktu w Europie jest firma  
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 
70327 Stuttgart, Niemcy.
Dystrybucją w Europie zajmuje się firma  
Sony Computer Entertainment Europe Ltd,  
10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, 
Wielka Brytania.

Ten symbol na naszych produktach elektrycznych, 
bateriach lub opakowaniach oznacza, że w Europie 
danego produktu lub baterii nie należy wyrzucać razem 
z odpadkami domowymi. Aby usunąć je w prawidłowy 
sposób, należy postępować zgodnie z obowiązującymi 
w danym kraju przepisami dotyczącymi utylizacji 
sprzętu eklektycznego i baterii. W ten sposób można 
przyczynić się do ochrony zasobów naturalnych i 
poprawy standardów ochrony środowiska dzięki 
utylizacji odpadów elektrycznych. Na bateriach 
symbol ten może pojawiać się obok innych symboli 
chemicznych. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu 
(Pb) są umieszczane na baterii, jeśli zawiera ona więcej 
niż 0,0005% rtęci lub więcej niż 0,004% ołowiu.

GWARANCJA
Informacje na temat gwarancji producenta znajdują się 
w instrukcji obsługi systemu PlayStation®3.

Prawa autorskie i znaki 
towarowe

„2”, „PlayStation” i „PSP” są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy Sony Computer Entertainment Inc. 
“ ” jest znakiem towarowym tej firmy.

„XMB” i „xross media bar” są znakami towarowymi 
firm Sony Corporation i Sony Computer Entertainment 
Inc.

„SONY” i „Ô” są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
firmy Sony Corporation.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. 
Dolby, Pro Logic, the “AAC” logo, and the double-D 
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 
& other U.S. and worldwide patents issued & pending. 
DTS and the Symbol are registered trademarks & DTS 
Digital Surround and the DTS logos are trademarks of 
DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc.  
All Rights Reserved.



Internetowy podręcznik użytkownika
Dostępny pod adresem: eu.playstation.com/manuals
Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat używania systemu PS3™.

Wsparcie
http://eu.playstation.com/help-support
Oficjalna witryna wsparcia dla produktów PlayStation® zawiera aktualne odpowiedzi na pytania dotyczące produktu.
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