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Hardware compativel

Sistema PlayStation®3 (série CECH-400x)

Advertência
Para garantir a utilização segura deste produto, leia com atenção este manual de instruções e o 
manual de instruções da PlayStation®3 antes de usar o produto e guarde os manuais para 
referência futura. Os pais e encarregados de educação devem ler os manuais para certificar-se de 
que a criança usa o produto com segurança.

Segurança
 ˎ Não expor o produto a temperaturas elevadas, humidade elevada ou luz solar directa.
 ˎ Nunca desmonte nem modifique o produto.
 ˎ Não exponha o produto ao pó, fumo ou vapor.
 ˎ Mantenha este produto fora do alcance das crianças. As crianças podem engolir as peças 
pequenas, o que poderá causar ferimentos.

Utilização e manuseamento
 ˎ Por motivos de segurança, certifique-se de que desliga o sistema PS3™ e retira a ficha da 
tomada antes de tentar instalar ou substituir a unidade de disco rígido.

 ˎ O disco rígido é uma peça de equipamento frágil e deve ser sempre manuseado com cuidado. 
Para ajudar a prevenir perdas ou corrupção de software ou de dados ou danos no disco rígido, 
siga cuidadosamente as precauções abaixo indicadas:

 ˋ Não atire nem deixe cair o sistema ou o disco rígido, nem exponha o aparelho a qualquer 
tipo de vibrações ou impactos físicos fortes.

 ˋ Não deixe que entrem líquidos ou partículas pequenas no sistema ou no disco rígido.
 ˋ Não toque nos conectores nem introduza objectos estranhos nos conectores.
 ˋ Não coloque o sistema nem o disco rígido perto de campos magnéticos, como aqueles 

produzidos por ímanes ou por colunas. De igual modo, não coloque dispositivos que 
possam ser sensíveis a forças magnéticas (como um relógio de pulso ou um cartão de 
crédito) perto do disco rígido.

 ˋ Não coloque objectos pesados sobre o disco rígido.
 ˋ Guarde-o num local fresco e seco.

 ˎ Logo depois da utilização, o interior do sistema PS3™ está quente. Deixe o sistema arrefecer 
antes de começar o processo de instalação ou substituição do disco rígido.

 ˎ Tenha cuidado para não prender os dedos entre as peças nem ferir as mãos ou os dedos nas 
extremidades das peças.

 ˎ Volte a colocar a tampa da baía do disco rígido antes de ligar o sistema PS3™. Se a tampa não 
estiver em posição, o interior do sistema poderá aquecer.

 ˎ Para apertar e desapertar parafusos, use uma chave de estrela. Se a chave não encaixar, a 
ranhura na cabeça do parafuso poderá estar danificada.



 ˎ Sempre que possível deve fazer periodicamente cópias de segurança dos dados na unidade de 
disco rígido, como precaução contra possível perda ou corrupção. Se, por alguma razão, 
ocorrer perda ou alteração de software ou dados ou se for necessário formatar o disco rígido 
durante uma manutenção autorizada, poderá não ser possível restaurar ou reparar o software 
ou dados. Tenha em atenção que a Sony Computer Entertainment Inc., as suas subsidiárias e 
afiliadas não serão consideradas responsáveis pela perda ou corrupção dos seus dados, 
ficheiros ou software.

Instalar a unidade de disco rígido no sistema PS3™

1 Prima o botão de alimentação para desligar o sistema PS3™.
O indicador de alimentação fica aceso a vermelho e o sistema entra em modo de 
suspensão.

2 Desligue o cabo de alimentação CA e, depois, os restantes cabos do sistema.
Por motivos de segurança, retire a ficha do cabo de alimentação da tomada de 
parede e, depois, remova os restantes cabos.

3 Faça deslizar a tampa da baía do disco rígido na direcção da seta para 
a remover.

Tampa da baía do disco rígido

4 Insira a unidade de disco rígido no sistema PS3™.
Certifique-se de que a unidade de disco rígido está totalmente inserida no 
sistema PS3™.



5 Fixe a unidade de disco rígido ao sistema PS3™ com o parafuso azul.

6 Fixe a tampa da baía do disco rígido.

Para retirar a unidade de disco rígido do sistema PS3™

1 Retire a tampa da baía do disco rígido.
Siga os passos 1 a 3 da secção “Instalar a unidade de disco rígido no sistema 
PS3™”.

2 Retire a unidade de disco rígido do sistema PS3™.
 Retire o parafuso azul.
  Puxe o lado direito da pega na sua direcção e, depois, puxe a unidade de disco 

rígido para removê-la.

Copiar dados para a unidade de disco rígido
Ligue o sistema PS3™ e siga as instruções apresentadas no ecrã.
Os dados guardados no sistema PS3™ antes da instalação da unidade de disco rígido 
são copiados para a unidade de disco rígido instalada.

Atenção
Os dados guardados na unidade de disco rígido instalada serão eliminados.

Sugestões
Tem de realizar a cópia de segurança dos seus dados no sistema PS3™ antes de 
instalar a unidade de disco rígido se:

 ˎ For substituir este produto por outra unidade de disco rígido posteriormente.
 ˎ Instalar este produto em modelos da série CECH-400xC.



Os dados podem então ser restaurados para a unidade de disco rígido após a 
instalação. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador  
(manuals.playstation.net/document/).

Especificações
Dimensões externas
(largura × altura × espessura)

Aprox. 75 × 27 × 103 mm

Peso Aprox. 136 g

Capacidade 250 GB*1

Temperatura do ambiente de 
funcionamento

5°C–35°C

*1  Capacidade do disco rígido calculada com sistema matemático de base 10 (1 GB = 
1 000 000 000 bytes). O software de sistema para este sistema PS3™ calcula a capacidade 
utilizando o sistema matemático binário (1 GB = 1 073 741 824 bytes), que resulta numa 
indicação de capacidade e espaço livre inferior. A diferença entre os valores apresentados não 
indica uma diferença no número real de bytes. Parte da capacidade do disco rígido está 
reservada para utilização em tarefas de administração do sistema, manutenção e opções 
adicionais. Estas poderão ocorrer após a instalação do software de sistema ou de outro software. 
Assim sendo, a disponibilidade da capacidade do disco rígido poderá variar dependendo do 
sistema, da versão do software de sistema ou das opções disponíveis e não encontrar-se 
disponível para utilização.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso.

GARANTIA
Este produto está coberto pela garantia do fabricante durante 12 meses a contar da data de 
compra, conforme estipulado no manual do sistema PS3™. Consulte o manual do sistema PS3™ 
para informações detalhadas.

O fabricante deste produto é a Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo 108-0075 Japan. 
O Representante Autorizado para EMC e segurança de produto na Europa é a Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. 
Distribuído na Europa pela Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Fabricado na Tailândia.

Quando encontra este símbolo em qualquer um dos nossos produtos eléctricos ou na respectiva embalagem isso 
indica que na Europa esse produto eléctrico não deve ser deitado fora juntamente com o lixo doméstico normal. 
Para assegurar o devido tratamento ecológico deste produto quando o deita fora, é favor actuar em 
conformidade com as leis ou regulamentos locais aplicáveis para a eliminação de equipamento eléctrico. Se 
assim o fizer contribui para a conservação dos recursos naturais e melhora os níveis de protecção ambiental no 
tratamento e eliminação de aparelhos eléctricos.
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