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Paměťová karta Instrukční příručka



Kompatibilní hardware: PlayStation®Vita

Varování
  Uchovávejte produkt mimo dosah malých dětí, mohly by jej spolknout.

Upozornění
 ˎ Nedotýkejte se oblasti kontaktů rukama ani kovovými objekty.
 ˎ Produkt neohýbejte, nepouštějte na zem a nevystavujte jej silným nárazům.
 ˎ Produkt nikdy neupravujte ani nerozebírejte.
 ˎ Zamezte kontaktu produktu s kapalinami.
 ˎ Nevystavujte produkt vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu svitu.

Použití a manipulace
 ˎ Tato karta obsahuje aplikace stažené z obchodu PlayStation®Store, uložená data z her a další obsah, 
včetně vašich fotografií a hudby.

 ˎ Část kapacity karty je vyhrazena pro systémové soubory. Následkem toho je využitelný prostor pro 
využití uživatelem nižší než kapacita uvedená na tomto balení.

 ˎ Před vložením či vyjmutím paměťové karty se ujistěte, že je systém vypnutý. Tím předejdete poškození 
či ztrátě dat.

Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke ztrátě či poškození softwaru či dat, jejich obnovení již 
obvykle není možné. Je doporučováno pravidelně software a data zálohovat. Společnost Sony 
Computer Entertainment Inc. a její dceřiné či přidružené společnosti nejsou odpovědné za 
jakékoli škody či poranění vzniklá v souvislosti se ztrátou či poškozením dat nebo softwaru.

Technické údaje
Provozní teplota 5 °C – 35 °C (bez kondenzace)
Vnější rozměry Cca. 12,5 × 15 × 1,6 mm

(v × š × h)
Hmotnost Cca. 0,6 g

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

ZÁRUKA
Na tento výrobek se vztahuje záruka výrobce na dobu 12 měsíců od data zakoupení výrobku.  
Úplné informace naleznete v záruce obsažené v balení systému PS Vita.

Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minatoku, 
Tokyo 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro záležitosti týkající se elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti 
produktu je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
Distribuci v Evropě zajišťuje společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Spojené království.

Výrobek může podléhat národním zákonům pro kontrolu exportu. Vaší povinností je bezpodmínečně 
dodržovat ustanovení těchto a jiných příslušných zákonů, kterým výrobek podléhá.

  

Pokud uvidíte jakýkoliv z těchto symbolů na jakémkoliv z našich elektrických výrobků, bateriích nebo jejich 
obalech, znamená to, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by neměly být v Evropě likvidovány jako 
obecný domácí odpad. Aby bylo možné u takového výrobku a baterie zajistit správné nakládání s odpadem, 
provádějte laskavě jejich likvidaci v souladu s veškerými místně platnými právními předpisy nebo požadavky na 
likvidaci elektrických zařízení a baterií. Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje 
a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů. 
Tento symbol může být použit na bateriích v kombinaci s dalších chemickými symboly. Chemické symboly pro 
rtuť (Hg) či olovo (Pb) budu uvedeny, pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo více než 0,004 % 
olova.
Tento výrobek obsahuje baterii, která je trvale do něj zabudovaná z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity 
dat. Baterii by nemělo být nutné vyměňovat po dobu životnosti výrobku a její odstranění by mělo být provedeno 
pouze vyškoleným servisním personálem. Abyste zajistili správnou likvidaci baterie, zlikvidujte tento výrobek 
jako elektrický odpad.

“ ”, 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.
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