PlayStation 2 – Návod
Herní konzole PlayStation 2 (ve zkratce PS2) umožňuje spouštět jak originální, tak i vypálené hry. Je
schopná přehrávat hry i pro starší konzoli PlayStation 1 (PSX, PS1). Postup, jak spouštět různé typy her
je popsán níže.
1.1 Používání PS2
1. Zkontrolujeme připojení kabelů (napájecí + video/audio) a konzoli zapneme vzadu na přístroji
přepínačem (vpředu začne svítit červená LED) viz obrázek 1

2. Zkontrolujeme připojení ovladačů a paměťové karty (pro ukládání her) vpředu na PS2 viz
obrázek 2 a 3

3. Na přední straně vpravo nahoře stiskem tlačítka POWER (červená LED se změní na
zelenou) spustíme PS2, tlačítkem EJECT ovládáme mechaniku (otevření, zavření)
viz obrázek 4

1.2 Identifikace her
V herně se nachází různé typy her pro PS2 a každá se spouští poněkud odlišným způsobem, je proto
důležité, hry správně rozpoznat. Zde je krátký návod:

a) originální hry PS2 (CD i DVD)
- potisk samotného CD/DVD s logem PlayStation 2
- zadní strana CD/DVD má modrý nebo stříbrný povrch

b) originální hry PS1, PSX (CD)
- potisk samotného CD s logem PlayStation
- zadní strana CD často černý povrch

c) neoriginální - vypálené hry PS2 (CD i DVD)
- obyčejné vypálené CD/DVD s popiskem fixou „PS2“

d) neoriginální - vypálené hry PS1, PSX (CD)
- obyčejné vypálené CD s popiskem fixou „PS1“ nebo „PSX“

1.3 Spouštění her
Podle typu hry (originální, vypálené, pro PS2, pro PS1) se hra spouští následovně:
a) originální hry PS2 (CD i DVD)
Spustíme PS2 stiskem tlačítka POWER (červená LED se změní na zelenou), dále stiskneme
EJECT pro vysunutí mechaniky, vložíme originální CD nebo DVD s opakovaným stiskem EJECT
mechanika zajede do konzole. Dalším stiskem POWER dojde k resetu konzole a načtení hry.
Pokud se hra nenačte, postup opakujeme.

b) originální hry PS1, PSX (CD)
Stejný postup jako bod a) originální hry PS2 (CD i DVD)

c) neoriginální - vypálené hry PS2 (CD i DVD)
Stejný postup jako bod a) originální hry PS2 (CD i DVD)

d) neoriginální - vypálené hry PS1, PSX (CD)
Spustíme PS2 stiskem tlačítka POWER (červená LED se změní na zelenou), dále stiskneme
EJECT pro vysunutí mechaniky, vložíme originální CD s opakovaným stiskem EJECT mechanika
zajede do konzole. Dále držíme POWER a to 3 sekundy a konzole se vypne. Nyní stiskneme a
držíme POWER další 3 sekundy (rozsvítí se modrá LED) a tlačítko pustíme. Konzole se zapne a
hra se načte. Pokud se hra nenačte, postup opakujeme.

1.4 Hry pro více hráčů
Pro hraní ve dvou hráčích se ujistíme, zda máme připojené oba ovladače a hra podporuje hraní ve více
hráčích (multiplayer) (viz obrázek 2).

1.5 Ukládání/načítaní uložených pozic
Pro uložení nebo nahrání průběhu hry (kampaň, mise, kola, úrovně) musíme mít zapojenou paměťovou
kartu v PS2. Pokud chceme nahrávat nebo ukládat průběh hry z her pro PlayStation 1 (PS1, PSX)
musíme mít zapojenou kartu pro PlayStation 1 (označenou PS1 nebo PSX).

1.6 Vypnutí konzole PS2
Stiskneme EJECT, vyndáme CD/DVD, znovu stiskneme EJECT a podržíme POWER a to 3 sekundy.
Dojde k vypnutí konzole.

