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الجهاز المتوافقPlayStation®Vita :

تحذير
احتفظ به بعي ًدا عن متناول األطفال لمنع بلعها دون قصد.

االحتياطات
ˎ ˎال تلمس منطقة منفذ التوصيل بيديك أو بأشياء معدنية.
ˎ ˎال تثني المنتج أو تسقطه أو تعرضه لالرتطام الشديد.
ˎ ˎال تقم أبدا ً بفك المنتج أو تعديله.
ˎ ˎال تسمح بوصول السوائل إلى المنتج.
ˎ ˎال تعرض هذا المنتج لدرجات الحرارة العالية أو الرطوبة الشديدة أو أشعة الشمس المباشرة.

الشركة المصنِّعة لهذا المنتج هي
.Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo 108-0075 Japan
�الممثل المعتمد لشركة  EMCوالمسئول عن سالمة المنتج في أوروبا هو شركة
,Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61
.70327 Stuttgart, Germany
�يتم التوزيع في أوروبا بواسطة شركة
,Sony Computer Entertainment Europe Ltd
,10 Great Marlborough Street
.London, W1F 7LP, United Kingdom
قد يدخل هذا المنتج في نطاق التشريع المحلي للتحكم بالتصدير .يجب عليك االلتزام بالكامل بمتطلبات هذه التشريعات وبكل
القوانين السارية األخرى ألي سلطة قضائية فيما يتعلق بهذا المنتج.

استخدام الجهاز والتعامل معه
ˎ ˎتحتفظ هذه البطاقة بالتطبيقات التي تم تنزيلها من متجر  PlayStation®Storeوالبيانات المحفوظ من األلعاب والمحتويات
األخرى بما في ذلك الصور والموسيقى.
ˎ ˎيتم حجز جزء من سعة بطاقة الذاكرة لملفات النظام .ونتيجة لذلك ،تكون المساحة المتوافرة لالستخدام الفعلي أقل من السعة
المحددة على هذه الحزمة.
ˎ ˎيحظر تصدير هذا المنتج أو استخدامه لغرض تجاري أو تأجيره.
ˎ ˎقبل إدخال بطاقة الذاكرة أو إزالتها ،تأكد من إيقاف تشغيل الطاقة ،فهذا يساعد بدوره في حفظ البيانات من التلف أو الفقد.
في حالة فقد برامج أو بيانات أو إصابتها بالتلف ألي سبب من األسباب ،فال يمكن استعادتها مرة أخرى .لذا ،يوصى باالحتفاظ
بنسخة احتياطية من البيانات بشكل منتظم .ال تتحمل شركة Sony Computer Entertainment Inc.وفروعها
والشركات التابعة لها أية مسؤولية تتعلق بخسائر أو إصابات في حالة فقد برامج أو بيانات أو إصابتها بالتلف.

المواصفات
درجة حرارة التشغيل
األبعاد الخارجية
الكتلة

 5إلى  35درجة مئوية
( 41إلى  95درجة فهرنهايت) (دون تكاثف)
 1.6 × 15 × 12.5مم
( 0.06 × 0.59 × 0.49بوصة) تقري ًبا
(االرتفاع × العرض × السمك)
 0.6جرام تقري ًبا

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

العناصر المرفقة
بطاقة ذاكرة واحدة ودليل اإلرشادات (هذه الوثيقة)

”, and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
” is a trademark of the same company.
“
“SONY” and “ ” are registered trademarks of Sony Corporation.

الضمان
تغطي الشركة المصنّعة هذا المنتج بضمان لمدة  12شهرًا بد ًءا من تاريخ الشراء .الرجاء مراجعة دليل الضمان المرفق مع حزمة جهاز
 PS Vitaللحصول على التفاصيل كاملة.

eu.playstation.com/psvita
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