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تحذير
خضع هذا المحول لالختبار باستخدام سلك توصيل يقل طوله عن ثالثة أمتار، وقد تم التأكد من أنه يتوافق مع الشروط التي ينص عليها دليل 

.)EMC( معايير التوافق الكهرومغناطيسي

االحتياطات
لضمان استخدام آمن لهذا المنتج، اقرأ الدليل اإلرشادي الذى بين يديك واآلخر المزّود به جهاز PlayStation®Vita قبل االستخدام واحتفظ 

بهما للرجوع إليهما عند الحاجة. كما يجب على اآلباء أو أولياء األمور قراءة هذه الدالئل اإلرشادية ألطفالهم قبل استخدامهم هذه المنتجات، وذلك 
لضمان استخدام آمن للمنتج.

السالمة
احرص على أن يكون هذا المنتج بعيًدا عن متناول الصغار؛ فقد يبتلع الطفل األجزاء الصغيرة أو يلف األسالك حول نفسه مما قد يؤدى إلى  ˎ 

حدوث إصابة أو حادث أو خلل في وظائف الجهاز.
افصل سلك التيار المتردد للمحول من مقبس التيار الكهربي قبل التنظيف أو إن كنت ال تعزم على استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت. ˎ 

تجنب لمس المنتج بأيٍد مبللة. ˎ 
تجنب توصيل سلك التيار الكهربي المتردد بأي محول جهد كهربي أو محول عكسي بغرض استخدام الجهاز أثناء سفرك للخارج أو داخل  ˎ 

السيارة، ألن ذلك قد يتسبب في حدوث سخونة يحتبسها الجهاز مما قد يؤدي إلى احتراقه أو حدوث خلل به.
تجنب تفكيك المنتج أو تعديله. ˎ 

احرص على أال يصل الماء أو األشياء الدقيقة إلى داخل المنتج. ˎ 
احرص على أال يتعرض المنتج إلى األتربة أو الدخان أو البخار. ˎ 

احرص على أال يتعرض المنتج إلى درجات الحرارة أو الرطوبة العالية أو أشعة الشمس المباشرة. ˎ 
تجنب استخدام المنتج أثناء تغطيته بقطعة من القماش، ألن ذلك قد يتسبب في احتباس للحرارة مما قد يؤدي إلى احتراقه أو حدوث خلل به. ˎ 

تجنب عدم لمس المنتج إن كان موصالً بالمقبس الكهربي أثناء العواصف الكهربائية. ˎ 
تجنب لمس المنتج لفترة طويلة أثناء عمله. ˎ 

تجنب استخدام سلك تيار كهربي آخر غير السلك األصلي الُملحق بالمنتج، كما تجنب القيام بأية تعديالت على سلك التيار الكهربي األصلي هذا. ˎ 

استخدام الجهاز والتعامل معه
احرص على عدم مالمسة الموصالت ألي شيء معدني. ˎ 

يجب عدم وضع أي شيء على المنتج، وتجنب الوقوف عليه. ˎ 
تجنب رمى أو إسقاط المنتج، فذلك قد ُيلحق به ضرًرا جسيًما. ˎ 
تجنب وضع المنتج على سطح غير متزن أو مائل أو متذبذب. ˎ 

احرص على أال يالمس المنتج أية مواد سائلة. ˎ 
اتبع التعليمات التالية كي تحافظ على الجسم الخارجي للمنتج من أي تلف أو تغيٍر في اللون. ˎ 

استخدم قطعة قماٍش جافة ناعمة لتنظيف المنتج. ˋ 

تجنب وضع أي مادة مطاطية أو بالستيكية لفترة طويلة على الجسم الخارجي للمنتج. ˋ 

ال تستخدم أي مادة مذيبة أو كيميائية أو قماش معالَج كيميائيًا لتنظيف المنتج. ˋ 

احرص على أن يكون مخرج القابس الكهربي قريبًا من الجهاز وفي المتناول. ˎ 

المواصفات
تيار متردد 100 – 240 فولت، 50/60 هرتزالمدخالت

تيار مباشر 5 فولت، 1500 مللي أمبير )1.5 أمبير(المخرجات
من C° 5 إلى C° 35درجة حرارة التشغيل

45 × 22 × 68 مللي متر تقريبًااألبعاد الخارجية )العرض × االرتفاع × العمق(
51 جرام تقريبًاالوزن

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

الضمان
 PS Vita تغطي الشركة المصنّعة هذا المنتج بضمان يستمر لمدة 12 شهًرا من تاريخ الشراء. الرجاء مراجعة الضمان المرفق مع صندوق

لالطالع على جميع التفاصيل.
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