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Instrukční příručka



VAROVÁNÍ
Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako splňující limity stanovené směrnicí EMC při použití spojovacího 
kabelu o délce kratší než 3 metry.

Upozornění
Abyste zajistili bezpečné použití tohoto produktu, před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte informace v 
této instrukční příručce a v instrukční příručce systému PlayStation®Vita a uschovejte příručky pro budoucí 
potřeby. Za malé děti by tyto příručky měli přečíst rodiče či opatrovníci a měli by zajistit bezpečný způsob 
použití tohoto produktu.

Bezpečnost
 ˎ Uchovávejte produkt mimo dosah malých dětí. Malé děti by mohly spolknout malé součásti nebo kolem sebe 
omotat kabely, což by mohlo vést k poranění nebo nehodě či selhání produktu.

 ˎ Pokud systém nehodláte delší dobu používat nebo jej chcete očistit, odpojte síťový kabel AC od elektrické 
zásuvky.

 ˎ Nedotýkejte se produktu mokrýma rukama.
 ˎ Nepřipojujte síťový kabel AC k měniči napětí či invertoru. Připojení síťového kabelu AC k měniči napětí při 
cestách přes oceán či invertoru za účelem použití v automobilu může způsobit hromadění tepla v systému 
a může způsobit popáleniny nebo selhání.

 ˎ Produkt nikdy neupravujte ani nerozebírejte.
 ˎ Dbejte na to, aby do produktu nevnikla voda ani malé předměty.
 ˎ Nevystavujte produkt působení prachu, kouře či páry.
 ˎ Nevystavujte produkt vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu svitu.
 ˎ Produkt nepoužívejte, je-li zabalený do textilií. Mohlo by dojít k hromadění tepla a následně k požáru 
nebo selhání.

 ˎ Pokud je produkt připojený do sítě, nedotýkejte se jej během bouřky.
 ˎ Nedotýkejte se produktu po delší dobu, je-li používán.
 ˎ Nepoužívejte jiný než dodaný síťový kabel AC. Kabel nijak neupravujte.

Použití a manipulace
 ˎ Zamezte kontaktu kovových objektů s konektory.
 ˎ Nepokládejte na produkt žádné objekty. Nestoupejte na produkt.
 ˎ Dbejte na to, aby produkt neupadl a nevystavujte jej silným nárazům.
 ˎ Neumisťujte produkt na nestabilní, nakloněné povrchy či místa vystavená vibracím.
 ˎ Zamezte kontaktu produktu s kapalinami.
 ˎ Dodržováním níže uvedených pokynů pomůžete zabránit zhoršení vzhledu produktu či změně jeho barev.

 ˋ Produkt otírejte měkkým suchým hadříkem.
 ˋ Nepokládejte na produkt na delší dobu žádné gumové či vinylové materiály.
 ˋ Nepoužívejte rozpouštědla či chemikálie. Neotírejte produkt chemicky upravenými čisticími tkaninami.

 ˎ Elektrická zásuvka by měla být umístěna blízko zařízení a měla by být snadno přístupná.

Technické údaje

Vstup 100 - 240 V, AC, 50/60 Hz
Výstup 5 V, DC, 1500 mA (1,5A)
Provozní teplota 5 °C - 35 °C
Vnější rozměry (š × v × h) Přibližně 45 × 22 × 68 mm
Hmotnost Přibližně 51 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, Minato-ku,  
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.

Pokud je na kterémkoli z našich elektrických produktů či balení uveden tento symbol, znamená to, že 
odpovídající elektrický produkt by v evropských státech neměl být likvidován spolu s běžným domácím 
odpadem. Za účelem správné likvidace tohoto produktu postupujte podle místních předpisů pro likvidaci 
elektrických materiálů. Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a vylepšit standardy ochrany prostředí pomocí 
správného zpracování a likvidace elektrického odpadu.
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