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Napájecí zásuvka vozidla

Multifunkční konektor

Vložte logem směřujícím nahoru.

VAROVÁNÍ

POUŽITÍ SYSTÉMU PS VITA V JEDOUCÍM VOZIDLE MŮŽE NARUŠIT POZORNOST ŘIDIČE. 
POUŽITÍ SYSTÉMU NA MÍSTĚ, KDE JE V ZORNÉM POLI ŘIDIČE NEBO KDE MŮŽE ŘIDIČ 
VIDĚT JEHO ODRAZY, A POUŽITÍ NESPRÁVNĚ UPEVNĚNÉHO SYSTÉMU JE NEBEZPEČNÉ 
A MŮŽE TO BÝT PROTI PŘEDPISŮM.
Při použití systému PS VITA v jedoucím vozidle by měl uživatel požádat řidiče o povolení a měl 
by se řídit pokyny řidiče. Mnoho her vydává hlasité nebo nenadálé zvuky, které mohou rušit 
pozornost, a může být nutné je provozovat se sníženou hlasitostí, s vypnutým zvukem či 
s použitím sluchátek. Při použití neupevněného systému PS Vita v jedoucím vozidle může 
systém jako jakýkoli neupevněný objekt při nehodě či nenadálém brzdění způsobit zranění 
uživatele, řidiče či ostatních cestujících.
UCHOVEJTE TOTO VAROVÁNÍ PRO BUDOUCÍ POTŘEBY.
Nevystavujte jednotku dešti ani vlhkosti, abyste předešli vzniku požáru či úrazu 
elektrickým proudem.
Adaptér do automobilu nikdy neupravujte ani nerozebírejte. Servis svěřte výhradně 
kvalifikovanému opraváři.

Upozornění

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

 ˎ Tento produkt je určen pro použití výhradně se systémem PS Vita. Nepoužívejte jej s žádnými 
jinými zařízeními.

 ˎ Tento produkt smí být používán pouze ve vozidlech s negativním uzemněním s 12 nebo 24V 
baterií DC. Vezměte na vědomí, že nesmí být použit ve vozidlech s pozitivním uzemněním. 
Podrobné informace uzemnění vašeho vozidla a typu baterie najdete v příručce vlastníka 
vašeho vozu.

Bezpečnost
 ˎ Nedotýkejte se adaptéru do automobilu mokrýma rukama, mohlo by to vést k úrazu 
elektrickým proudem.

 ˎ Nedotýkejte se zástrčky ani zásuvky za bouřky.
 ˎ Pravidelně kontrolujte součásti, zda nejsou poškozené nebo zanesené prachem.
 ˎ Pokud produkt funguje neobvyklým způsobem, vydává nezvyklé zvuky, zapáchá nebo je příliš 
horký na dotek, okamžitě jej přestaňte používat.

 ˎ Pokud produkt řádně nefunguje, okamžitě jej vypojte z napájecí zásuvky vozidla a obraťte se na 
zákaznickou linku systému PS Vita. Podrobné informace najdete v části s kontaktními údaji na 
adrese http://eu.playstation.com/help-support/.



Bezpečnost automobilu
 ˎ Nikdy nepoužívejte systém PS Vita, když řídíte vozidlo.
 ˎ Ujistěte se, že produkt a jeho součásti, například kabel adaptéru do automobilu, žádným 
způsobem nepřekáží řidiči v ovládání vozidla.

 ˎ Nepoužívejte systém PS Vita žádným způsobem, který by mohl rušit pozornost řidiče.
 ˎ Dodržujte veškeré předpisy upravující použití přenositelných zařízení ve vozidlech.
 ˎ Ujistěte se, že systém PS Vita nebrání funkci ani nemůže způsobit poranění při aktivaci 
systému airbagů.

Zdraví
Abyste předešli vzniku nízkoteplotních popálenin* a ostatním poraněním, vyvarujte se 
dlouhodobého fyzického kontaktu s adaptérem do automobilu a systémem PS Vita při jeho použití.
* K nízkoteplotním popáleninám může dojít v případě dlouhodobého kontaktu pokožky 

s předměty s relativně nízkou teplotou (40 °C a víc).

Používání a manipulace
 ˎ Nevystavujte adaptér do automobilu vysokým teplotám, vysoké vlhkosti, přímému slunečnímu 
svitu ani extrémně nízkým teplotám (používejte jej v prostředí s teplotou v rozsahu 5 °C - 35 °C).

 ˎ Nedotýkejte se oblasti kontaktů adaptéru do automobilu kovovými objekty, mohlo by to 
způsobit zkrat.

 ˎ Nenechávejte systém PS Vita zapnutý ve vozidle bez dozoru.
 ˎ Adaptér do automobilu nikdy neupravujte ani nerozebírejte.
 ˎ Dbejte na to, aby se do adaptéru, zástrčky či multifunkčního konektoru nedostala žádná 
kapalina nebo malé předměty.

 ˎ Nepokládejte na adaptér do automobilu těžké předměty.
 ˎ Nekruťte kabelem adaptéru do automobilu ani za něj silně netahejte.
 ˎ Nevystavujte adaptér do automobilu silným nárazům, neházejte jím ani jej nepouštějte na zem.
 ˎ Nezakrývejte ani nezabalujte adaptér do automobilu, mohlo by dojít k hromadění tepla.
 ˎ Uchovávejte systém a adaptér do automobilu mimo dosah malých dětí. Malé děti by kolem 
sebe mohly omotat kabel adaptér do automobilu, což by mohlo vést k poranění nebo nehodě či 
selhání produktu.

 ˎ Nevystavujte systém PS Vita ani jeho příslušenství působení prachu, kouře nebo páry.

Připojení adaptéru do automobilu
 ˎ Před zapojením zástrčky do napájecí zásuvky se ujistěte, že motor vozidla běží.
 ˎ Zapojte adaptér do automobilu přímo do napájecí zásuvky vozidla. Nepoužívejte prodlužovací 
kabely, mohly by způsobit zahřívání adaptéru a následně k úrazu či požáru.

 ˎ Zapojte zástrčku plně do napájecí zásuvky vozidla. V případě nedostatečného zasunutí může 
dojít k nadměrnému zahřátí produktu.

Odpojení adaptéru do automobilu
 ˎ Pokud produkt není používán, vypojte adaptér do automobilu z napájecí zásuvky vozidla. 
Pokud byste tak neučinili, mohlo by to vést ke vzniku požáru či poškození vozidla.

 ˎ Neponechávejte adaptér do automobilu zapojený do napájecí zásuvky vozidla, když je motor 
vozidla vypnutý, mohlo by dojít k vybití baterie vozidla.

 ˎ Nejlepších výsledků dosáhnete při odpojení zástrčky adaptér do automobilu z napájecí zásuvky 
před vypnutím motoru vozidla.

 ˎ Při vytahování adaptéru do automobilu z napájecí zásuvky vozidla jej držte za zástrčku. 
Tahání za kabel může vést k poškození kabelu a následně k vzniku požáru nebo úrazu 
elektrickým proudem.

Čištění adaptéru do automobilu
 ˎ Z bezpečnostních důvodů adaptér do automobilu před čištěním odpojte z napájecí zásuvky 
vozidla.

 ˎ Pokud je adaptér do automobilu zašpiněný, otřete jej suchým měkkým hadříkem.  
Nepoužívejte rozpouštědla či chemikálie.

Připojení k systému PS Vita

Viz diagram A.

 Upozornění
Pokud se uvnitř napájecí zásuvky vozidla nacházejí nečistoty, zástrčka se může vlivem 
špatného spojení zahřát. To může vést k riziku požáru. Před použitím se vždy ujistěte, že je 
napájecí zásuvka čistá.

1 Zapojte kabel USB do adaptéru do automobilu.

2 Zapojte konektor adaptéru do automobilu do víceúčelového portu systému 
PS Vita.

3 Při spuštěném motoru vozidla zapojte zástrčku do napájecí zásuvky vozidla.

Tipy
 ˎ Pokud adaptéru do automobilu není používán, vypojte zástrčku z napájecí zásuvky vozidla.
 ˎ Při použitá rádia může adaptér do automobilu způsobit rušení. Pokud k tomu dojde, vypojte 
zástrčku z napájecí zásuvky vozidla nebo přesuňte rádio dál od adaptéru do automobilu.



Výměna pojistky

Viz diagram B.
Pokud systém PS Vita po připojení k adaptéru do automobilu řádně nefunguje, zkontrolujte,  
zda není prasklá pojistka.
Pokud je prasklá pojistka, nahraďte ji standardní pojistkou T2A L 250 V.

1 Otočte a vyjměte čepičku pojistky.

2 Vyměňte vadnou pojistku.

3 Nasaďte zpět klobouček pojistky.

Tipy
 ˎ Při výměně pojistky použijte pouze typ uvedený v této příručce.
 ˎ Pokud brzy po výměně dojde k prasknutí pojistky, obraťte se na zákaznickou linku systému 
PS Vita. Podrobné informace najdete v části s kontaktními údaji na adrese  
http://eu.playstation.com/support/.

Technické údaje

Vstup DC 12/24 V, 1 A 
(pouze pro negativně uzemněná vozidla 
s elektrickým systémem 12/24 V DC )

Výstup 5 V, DC, 1500 mA (1,5 A)

Provozní teplota 5 °C - 35 °C

Vnější rozměry (š × v × h) Přibližně 41×25×102 mm

Hmotnost Přibližně 48 g
Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka výrobce na dobu 24 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.

“ ”, 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.

eu.playstation.com/psvita
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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. 


