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VÝSTRAHY

Neotvírejte skříň, abyste se vyvarovali zásahu 
elektrickým proudem. Servis přenechejte pouze 
kvalifikovanému personálu.

Abyste zabránili případnému poškození sluchu, vyvarujte se 
dlouhodobému poslechu při vysokých hlasitostech.
Pro vaši bezpečnost bude nastavení [AVLS] systému 
PlayStation®Vita automaticky aktivováno vždy, když systém 
PS Vita vypnete nebo když budete přehrávat audio s vypnutým 
nastavením [AVLS] po celkovou dobu 20 hodin. Pokud budete 
chtít pokračovat v přehrávání audia s vypnutým nastavením 
[AVLS], budete se muset vrátit do nabídky Settings (Nastavení).

• Toto zařízení bylo vyzkoušené a splňuje ustanovení směrnice 
R&TTE při použití kabelu, který je kratší než 3 metry.

Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společností 
Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku 
Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony 
Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.
Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování Prohlášení 
o shodě je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger 
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.

Směrnice R&TTE prohlášení „Informal DoC“
Sony Computer Entertainment Inc. tímto prohlašuje, že tento 
produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Podrobnosti lze 
získat na následující URL: http://www.compliance.sony.de/

Informace založené na požadavcích EU na ekodesign 
podle nařízení (ES) č. 801/2013
Navštivte níže uvedenou adresu: 
eu.playstation.com/Energyefficiency
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Záchvaty navozené světelnou stimulací 
(fotosenzitivní epilepsie)
Pokud trpíte epilepsií nebo míváte záchvaty, poraďte se s 
lékařem, než začnete hrát. Působení světelných záblesků či 
blikajících barev nebo jiná světelná stimulace na televizní 
obrazovce či při hraní videoher může u některých osob 
vyvolávat bolesti očí, mihotavé vidění, migrény, záškuby svalů, 
záchvaty křečí, výpadky paměti, ztráty vědomí nebo stavy 
dezorientace. Pokud během hraní videoher dojde k některému z 
uvedených příznaků, okamžitě hraní přerušte a poraďte se s 
lékařem.

Pokud zaznamenáte nějaký z následujících příznaků, 
ihned přestaňte hrát.
Pokud kromě výše uvedených příznaků při hraní zaznamenáte 
bolest hlavy, závratě, nevolnost, únavu či příznaky podobné 
cestovní nevolnosti nebo vás začne bolet jakákoliv část těla (oči, 
uši, dlaně, paže, nohy), ihned přestaňte produkt používat. Pokud 
tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.

Sluchátka
Hlasitost zvuku ve sluchátkách nastavte tak, abyste slyšeli zvuky 
zvenčí. Pokud se objeví zvonění v uších nebo jiný nepříjemný 
stav, ukončete používání sluchátek.

Rádiové vlny
Rádiové vlny mohou negativně ovlivňovat elektronická nebo 
lékařská zařízení (například kardiostimulátory), což může 
způsobit jejich selhání a případná zranění.
• Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, 

poraďte se s lékařem nebo s výrobcem lékařského zařízení 
dříve, než začnete používat bezdrátové síťové funkce 
(Bluetooth® a bezdrátová síť WLAN).

• Při používání síťové funkce uchovávejte systém PS Vita 
minimálně 20 cm od kardiostimulátoru nebo jiných lékařských 
zařízení.

• Pokud používáte kardiostimulátor, nenoste systém PS Vita 
v náprsní kapse.

• Máte-li podezření na rušení funkčnosti kardiostimulátoru, 
okamžitě vypněte systém PS Vita.

• Nepoužívejte síťové funkce v následujících oblastech:
–  Oblasti, kde je jejich použití zakázáno, například nemocnice 

či letadla. Pokud se nacházíte v prostorách zdravotnického 
zařízení, řiďte se při použití tohoto systému pokyny daného 
zařízení.

–  Oblasti v blízkosti poplašných požárních zařízení, 
automatických dveří a jiného automatizovaného vybavení.

• Při používání sítových funkcí ve vozidlech buďte opatrní, 
rádiové vlny mohou v některých vozidlech narušovat funkčnost 
elektronických zařízení.

Systémový software
Použití tohoto systému PS Vita znamená přijetí licenčního 
ujednání pro systémový software společnosti Sony Computer 
Entertainment Inc. Více podrobností naleznete na adrese 
http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

Komerční využití či půjčování tohoto produktu je zakázáno.
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Bezpečnostní opatření
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku a 
uschovejte ji pro budoucí potřeby. Tuto příručku by si měli 
přečíst rodiče a opatrovníci dětí a zajistit, aby děti dodržovaly 
všechna bezpečnostní opatření.

Bezpečnost
Tento produkt byl vyroben s maximálním ohledem na 
bezpečnost. Každé elektrické zařízení však může v případě 
nesprávného používání způsobit požár, zásah elektrickým 
proudem nebo osobní zranění. V zájmu zabezpečení 
bezproblémového používání systému se řiďte následujícími 
pokyny:
• Dodržujte všechna varování, bezpečnostní opatření a pokyny.
• Pravidelně kontrolujte adaptér AC, síťový kabel AC a 

kabel USB.
• Pokud je váš systém PS Vita poškozen, nepoužívejte jej. 

Okamžitě odpojte síťový kabel AC ze zásuvky a odpojte 
všechny ostatní kabely.

• Pokud zařízení začne fungovat nepřirozeným způsobem, 
vycházejí z něj neobvyklé zvuky či zápach nebo jsou zařízení 
či adaptér AC na dotyk příliš horké, okamžitě odpojte síťový 
kabel AC ze zásuvky a odpojte všechny ostatní kabely.

• Nemanipulujte s poškozenými či unikajícími lithium-iontovými 
bateriemi. Pokud z vnitřní baterie uniká kapalina, okamžitě 
přestaňte systém používat a požádejte o pomoc technickou 
podporu. V případě zasažení očí touto kapalinou ihned 
opláchněte zasaženou oblast čistou vodou a poraďte se 
s lékařem. Kapalina z baterie může způsobit slepotu.

• Obraťte se na příslušnou linku podpory služeb zákazníkům 
systému PlayStation®, kterou lze najít v informacích o 
záruce výrobku.

Používání a manipulace s přístrojem
•  Zařízení používejte v dobře osvětlených prostorách a 

zachovávejte bezpečnou vzdálenost obličeje od obrazovky.
• Při používání držte systém bezpečně v obou rukách.
• Systém PS Vita nepoužívejte dlouhodobě. Abyste se vyvarovali 

únavě očí, udělejte si každou hodinu hraní 15 minutovou 
přestávku.

• Nehrajte, jste-li unavení nebo ospalí.
• Okamžitě přestaňte systém používat, pokud se při používání 

systému začnete cítit unavení, vnímáte nepohodlí nebo bolest 
rukou a paží. Pokud tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.

• Pokud se u vás vyskytne jakýkoliv z následujících zdravotních 
problémů, okamžitě přestaňte systém používat. Jestliže 
symptomy přetrvávají, vyhledejte lékaře.
–  Závrať, nevolnost, únava nebo příznaky podobné cestovní 

nevolnosti.
–  Nepohodlí nebo bolest určitých částí těla (oči, uši, ruce 

nebo ramena).
• Při nastavování hlasitosti dbejte opatrnosti. Příliš hlasité 

nastavení může vést k poškození sluchu či poškození 
reproduktorů.

• Uchovávejte systém a příslušenství mimo dosah malých dětí. 
Malé děti mohou spolknout paměťové karty nebo kolem sebe 
omotat kabely či popruhy, což by mohlo vést ke zranění 
způsobit nehodu či selhání systému. Paměťové karty mohou 
představovat riziko zadušení.

• Systém nepoužívejte při řízení vozidla ani jízdě na kole. 
Sledování obrazovky či ovládání systému během řízení či jízdy 
na kole může způsobit dopravní nehodu.

• Při používání systému během chůze dbejte zvýšené opatrnosti.
• Systém ani jeho příslušenství nepoužívejte v blízkosti vody.



6

• Rodiče by měli hlídat, jaké hry na internetu jejich děti hrají, aby 
tak zajistili bezpečné a zodpovědné používání internetu. Více 
informací naleznete na adrese eu.playstation.com/parents.

Podmínky uskladnění
• Nevystavujte systém, baterii ani příslušenství působení 

vysokých teplot, vlhkosti nebo přímého slunečního svitu.
• Systém ani jeho příslušenství neponechávejte v automobilu se 

zavřenými okny (zvláště v létě).
• Nevystavujte systém ani jeho příslušenství působení prachu, 

kouře nebo páry. Dbejte na to, aby se do systému nebo jeho 
příslušenství nedostala žádná kapalina nebo malé předměty.

• Systém ani jeho příslušenství neumisťujte na žádné plochy, 
které jsou nakloněné, nestabilní nebo vystavené vibracím.

• Nevystavujte systém dešti nebo vlhkosti.

Použití adaptéru AC, síťového kabelu AC a kabelu USB
• V zájmu vaší bezpečnosti používejte k napájení systému 

PS Vita pouze licencovaný nebo značkový adaptér AC Sony. 
Jiné typy mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem či 
selhání.

• Nedotýkejte se síťového kabelu AC mokrýma rukama.
• Pokud je síťový kabel AC, adaptér AC, kabel USB nebo 

systém připojený do sítě, nedotýkejte se těchto součástí 
během bouřky.

• Nepoužívejte jiný napájecí zdroj než dodaný adaptér AC (nebo 
schválený náhradní adaptér).

• Před připojením jakéhokoli kabelu se ujistěte, že konektory 
systému (například konektor USB) a konektory adaptéru AC či 
kabelu USB jsou čisté. Pokud nejsou, otřete je suchým 
měkkým hadříkem.

•  Nepoužívejte systém v oblastech, kde zakázáno použití 
bezdrátových komunikačních zařízení, jako jsou například 
nemocnice či letadla. Radiové vlny vysílané systémem mohou 
ovlivnit elektronická zařízení a způsobit jejich selhání, což 
může vést k nehodě. Při používání systému v prostorách 
zdravotnického zařízení se řiďte pokyny daného zařízení. Před 
použitím systému v letadle přejděte do nabídky  (Settings) 
(Nastavení)  [Start] a klepnutím zaškrtněte políčko [Flight 
Mode] (Režim do letadla). Při vzletu a přistání systém vypněte. 
Při použití systému v letadlech, kde je použití takových zařízení 
zakázáno, se vystavujete právnímu postihu.

•  Používejte výhradně přídavná zařízení/příslušenství, která 
doporučuje výrobce.

•  Se systémem ani s jeho příslušenstvím neházejte, nepouštějte 
je na zem, nestoupejte na ně a nevystavujte je působení 
silných nárazů. Pokud máte systém PS Vita při sezení v zadní 
kapse u kalhot nebo jste jej umístili na dno batohu společně 
s těžkými předměty, může dojít k poškození systému.

• Nekruťte systémem PS Vita silou ani ho nevystavujte silným 
otřesům během hraní her.

• Nedotýkejte se konektorů systému nebo příslušenství ani do 
nich nevkládejte žádné cizí předměty.

• Tento systém obsahuje vnitřní součásti využívající magnety, 
které mohou mít vliv na magnetická záznamová zařízení.

• Nedávejte systém do blízkosti předmětů s magnetickým 
páskem, jako jsou například kreditní karty.

• V závislosti na podmínkách používání může teplota systému 
nebo adaptéru AC vystoupit až na 40 °C nebo víc. Během 
takových podmínek se systému ani adaptéru AC nedotýkejte 
delší dobu. Dlouhodobý kontakt vám za těchto podmínek 
může způsobit nízkoteplotní popáleniny*.

 *  K nízkoteplotním popáleninám může dojít v případě 
dlouhodobého kontaktu pokožky s předměty s relativně 
nízkou teplotou (40 °C a víc).



7

CS

• Pokud nebudete systém po delší dobu používat nebo jej 
chcete očistit, odpojte síťový kabel a veškeré ostatní kabely.

• Dejte pozor na rizika poškození adaptéru AC či síťového 
kabelu AC:
–  Neupravujte adaptér AC ani síťový kabel AC.
–  Neomotávejte síťový kabel AC ani kabel USB kolem 

systému PS Vita ani kolem adaptéru AC.
–  Neumisťujte adaptér AC ani síťový kabel AC do blízkosti 

zdroje tepla a nenechte je zahřát.
–  Nenapínejte síťový kabel AC.
–  Při odpojování síťového kabelu AC jej držte za zástrčku a 

vytáhněte jej přímo z elektrické zásuvky. Kabel nikdy 
nevytahujte držením za kabel, nebo v úhlu.

–  Síťový kabel AC umístěte tak, aby se na něj nešlapalo a aby 
nebyl stlačený, zejména v oblasti u elektrické zásuvky a 
místa vývodu kabelu ze systému).

–  Nepoužívejte systém PS Vita ani adaptér AC, pokud jsou 
zakryty jakoukoliv tkaninou nebo jsou umístěny ve svých 
pouzdrech. Mohlo by dojít k hromadění tepla a k požáru či 
poškození systému.

•  Nepřipojujte síťový kabel AC k napěťovému transformátoru 
nebo k proudovému měniči. Připojení síťového kabelu AC 
k napěťovému transformátoru (při cestě do zahraničí) nebo 
k proudovému měniči (používání v automobilu) může vést 
k nahromadění tepla v adaptéru AC, což může vést k 
popáleninám nebo selhání systému.

• Použijte snadno přístupnou elektrickou zásuvku, aby bylo 
možné v případě potřeby rychle odpojit síťový kabel AC.

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

Obrazovka
• Obrazovka (dotyková obrazovka) je vyrobena ze skla a může 

prasknout nebo se zlomit, pokud ji vystavíte přílišnému tlaku. 
Pokud obrazovka praskne nebo se zlomí, nedotýkejte se 
obrazovky ani nechráněných vnitřních součástí.

• Při používání systému zajistěte dostatek světla v místnosti a 
buďte co nejdále od obrazovky.

• Netiskněte prst na obrazovku nadměrnou silou. Na obrazovku 
dále neškrábejte ničím ostrým, například kovovými předměty 
či jakýmkoli objektem s ostrou špičkou (jako je například 
tužka nebo vaše nehty). Takové jednání může poškodit nebo 
rozbít obrazovku.

• Dlouhodobý kontakt s vodou nebo prachem může poškodit 
obrazovku a zkrátit její životnost.

• Na určitých místech obrazovky se mohou objevit černé 
(tmavé) pixely či trvale rozsvícené pixely. Výskyt takových 
bodů je běžným jevem souvisejícím s obrazovkami a není to 
znakem selhání systému. Obrazovky jsou vyráběny pomocí 
vysoce přesných technologií. Na každé obrazovce však může 
existovat velmi malé množství tmavých obrazových bodů nebo 
trvale rozsvícených obrazových bodů a může na ní být vidět 
nepravidelnost barev či jasu. Po vypnutí systému také na 
obrazovce může několik sekund zůstat zkreslený obraz.

• Přímé působení slunečního svitu může poškodit obrazovku 
systému. Při používání venku nebo blízko okna dbejte 
opatrnosti.

• Při použití systému v chladném prostředí se můžou projevit 
stíny v grafice nebo se může obrazovka jevit tmavší než 
obvykle. To není příznakem nesprávné funkce, po zvýšení 
teploty se obrazovka vrátí do normálního stavu.

• Nenechávejte statický obraz svítit delší dobu na obrazovce. 
Mohl by na ní zůstat trvale vypálený stín daného obrazu.
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Levá páčka / pravá páčka 
•  Páčky nelze vyjmout. Pokud byste se pokusili je vyjmout, 

mohli byste se poranit nebo poškodit systém.
• Páčky nelze ovládat tak, že páčku stisknete. Pokud je 

stisknete příliš silně, můžete je poškodit.

Použití přístupových bodů bezdrátové sítě Wi-Fi
Při připojení k Internetu pomocí funkce Wi-Fi systém automaticky 
zjistí okolní přístupové body. Mezi zjištěnými zařízeními se 
mohou vyskytovat i přístupové body, které nejste oprávněni 
používat. Připojte se pouze k vlastním přístupovým bodům, pro 
které máte povolení k použití, nebo k bodům dostupným 
prostřednictvím komerčních služeb bezdrátových sítí Wi-Fi. 
Uživatel odpovídá za veškeré poplatky související s použitím 
bezdrátového přístupu Wi-Fi. 

Rodičovský zámek
Systém PS Vita obsahuje funkce rodičovského zámku, které 
rodičům a pečovatelům umožňují omezit obsah, ke kterému 
mohou děti a mladiství přistupovat, a funkce, které mohou 
používat. Podrobnosti o rodičovské kontrole naleznete v 
uživatelské příručce.

Zaznamenané údaje
V následujících případech mohou být data uložená na kartě 
PlayStation®Vita nebo na paměťové kartě ztracena nebo 
poškozena.
• Nevyjímejte karty PS Vita ani nevypínejte systém PS Vita 

v době, kdy jsou ukládány či načítány údaje.
• Nevyjímejte paměťovou kartu během zapínání systému 

PS Vita.
• Média nepoužívejte na místech, která jsou vystavená působení 

statické elektřiny nebo elektrického rušení.

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 zranění vzniklá v souvislosti se 
ztrátou či poškozením dat nebo softwaru.

Pouzdra a obaly
Pokud systém ukládáte do svého pouzdra nebo jej jinak 
zakrýváte, nejdřív ho buď vypněte, nebo přepněte do 
pohotovostního režimu. 
Pokud systém necháte zapnutý nebo ho budete používat, když 
je uložen v pouzdře nebo je zakrytý, může dojít k jeho přehřátí a 
poškození.

Systém ani příslušenství nikdy nerozebírejte.
Systém PS Vita a jeho příslušenství používejte v souladu s 
pokyny uvedenými v této příručce. Není uděleno žádné 
oprávnění k analýze či změnám systému či analýze a použití 
konfigurace jeho obvodů. Demontáží systému pozbude záruka 
platnosti. Navíc existuje riziko požáru, úrazu elektrickým 
proudem nebo selhání systému.

Používání v jiných zemích
V závislosti na dané zemi existují omezení týkající se používání 
určitých typů rádiových vln. V některých případech může 
používání síťových funkcí systému vést k pokutě nebo jinému 
peněžitému trestu.
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Výskyt kondenzace vlhkosti
Pokud systém PS Vita přenesete z chladného prostředí rovnou 
do tepla, uvnitř systému se může vysrážet vlhkost a vést k jeho 
nesprávné funkci. 
Pokud dojde k této situaci, vypněte a odpojte systém. 
Nepoužívejte systém PS Vita, dokud se vlhkost neodpaří (to 
může trvat i několik hodin). Pokud systém stále nefunguje 
správně, obraťte se na příslušnou linku podpory služeb 
zákazníkům systému PlayStation®, kterou lze najít v informacích 
o záruce výrobku.

Čištění vnějších povrchů a péče o systém
Z bezpečnostních důvodů odpojte síťový kabel adaptéru AC 
z elektrické zásuvky a odpojte jakékoli další kabely ze systému, 
než ho začnete čistit.

Čištění vnějších povrchů, obrazovky a oblasti kamery
• Součásti otírejte měkkým suchým hadříkem.
• Při čištění vnějších povrchů, obrazovky a oblasti kamery 

nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné chemikálie.
• Neotírejte systém chemicky upravenými čisticími tkaninami.

Čištění konektorů
Zabraňte usazování prachu a nečistot v okolí konektorů systému 
PS Vita, adaptéru AC, konektorů kabelu USB a konektorů 
příslušenství. Zašpiněné konektory mohou bránit řádnému 
přenosu signálu a mohou vést ke vzniku požáru či úrazu 
elektrickým proudem. V případě zašpinění konektoru sluchátek 
můžete zaznamenat přerušovaný zvuk. Všechny konektory 
očistěte otřením suchým měkkým hadříkem.

Kontakt s jinými objekty
Dodržujte následující opatření, abyste předešli poškození či 
změně barev povrchu systému PS Vita: Zabraňte 
dlouhodobějšímu přímému kontaktu systému s gumovými nebo 
vinylovými výrobky.

Životnost baterie
Integrovaná baterie má omezenou životnost. Výdrž baterie s 
opakovaným používáním a stárnutím klesá.

Tip

Životnost baterie se liší v závislosti na skladování baterie a 
podmínkách jejího používání, včetně dlouhodobých faktorů okolí, 
jako například teplota.

Když váš systém PS Vita správně nefunguje
Nefunguje-li systém PS Vita správně Stiskněte a podržte tlačítko 

 (napájení), dokud se neobjeví nabídka nouzového režimu. 
Následujte pokyny na obrazovce a restartujte systém PS Vita.
Pokud se systém PS Vita nespustí v nouzovém režimu ani po 
podržení tlačítka  (napájení) po dobu více než 30 sekund, je 
možné, že je úroveň nabití baterie pro spuštění systému příliš 
nízká. V takovém případě nabijte svůj systém PS Vita pomocí 
dodaného adaptéru AC.
Nouzový režim je režim spuštění systému PS Vita, v němž je k 
dispozici pouze několik systémových funkcí pro řešení problémů. 
K navigaci v nabídce nouzového režimu použijte tlačítka systému 
PS Vita.
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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 a Turecku likvidovány jako obecný domácí odpad. Aby 
bylo možné zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte 
laskavě jejich likvidaci přes autorizované sběrné místo v souladu 
s veškerými platnými místními právními předpisy a požadavky. 
Elektrické výrobky a baterie můžete také nechat zlikvidovat 
zdarma prodejcem při zakoupení nového výrobku stejného typu. 
V zemích EU je možné, že větší prodejci budou přijímat malé 
elektronické výrobky k likvidaci zdarma. Obraťte se na místního 
prodejce, který vám poskytne informace o dostupnosti této 
služby pro různé výrobky. 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.
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Technické údaje
Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího 
upozornění. V závislosti na používané verzi softwaru se system 
může chovat odlišně, než jak je popsáno v této příručce.

Systém PlayStation®Vita

Obrazovka
5 palců / 12,7 cm (16:9), 960 × 544, 
Vícedotyková kapacitní obrazovka LCD
Zobrazuje přibližně 16 770 000 barev

Zadní dotykový panel Kapacitní panel multi-touch

Kamery
Přední kamera, zadní kamera
Maximální rozlišení:

640 × 480 (VGA)

Zvuk Integrované stereo reproduktory
Integrovaný mikrofon

Snímače

Systém snímání pohybu v šesti osách  
(tři osy pomocí gyroskopu, tři osy pomocí 
akcelerometru),
Elektronický kompas ve třech osách

Poloha Podporuje službu vyhledání bezdrátové 
sítě

Hlavní sloty a konektory

Slot karty PS Vita
Slot paměťové karty
Port USB
Konektor náhlavní soupravy

Interní paměťová karta Přibližně 1 GB*

Zdroj napájení

Vestavěný lithium-iontový akumulátor:
DC 3,7 V, 2 210 mAh

Adaptér AC:
5,0 V, DC

Maximální spotřeba 
energie Přibližně 6 W (při nabíjení)

Vnější rozměry
Přibližně 183,6 × 15,0 × 85,1 mm  
(š × v × h)  
(bez největší vyčnívající části)

Hmotnost Přibližně 219 g

Provozní teplota 
prostředí 5 °C - 35 °C

Země výroby Čína

*  Interní paměťová karta obsahuje diskový prostor, který je určen pro 
uživatele, a diskový prostor, který je rezervován pro systém, takže 
reálný prostor určený pro uživatele je menší než celkový diskový 
prostor uvedený v tomto dokumentu.

Síťové funkce

Bezdrátová síť Wi-Fi Podpora standardů IEEE 802.11b/g/n*

Bluetooth® Splňuje standard Bluetooth® 2.1+EDR

* Standard 802.11n je podporován pouze pro konfiguraci 1 × 1.
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Adaptér AC

Vstup 100-240 V, AC, 50/60 Hz

Výstup 5 V, DC, 1500 mA (1,5 A)

Vnější rozměry
Přibližně 45 × 22 × 68 mm  
(š × v × h)  
(bez největší vyčnívající části)

Hmotnost Přibližně 51 g

Kód regionu
Software ve formátu systému PlayStation®Vita má přiřazeny 
kódy regionu pro každý region, kde je tento systém prodáván. 
V tomto systému můžete používat software určený pro 
následující regiony:

Odhad doby nabíjení baterie*

Nabíjení pomocí 
adaptéru AC Přibližně 2 hodiny 40 minut

* Při nabíjení zcela vybité baterie.

Odhadovaná výdrž baterie

Hry*1*2 Přibližně 4 - 6 hodin

Přehrávání videa*1 Přibližně 7 hodin

Přehrávání hudby*1*3 Přibližně 12 hodin

*1  Při nastavení jasu obrazovky na výchozí nastavení, bez používání 
funkce Bluetooth® a při použití sluchátek.

*2 Bez použití síťových funkcí.
*3  Při uvedení systému do pohotovostního režimu během přehrávání 

hudby.

Tip
Výdrž baterie se může lišit v závislosti na nastavení jasu obrazovky, 
způsobu použití síťových funkcí (Wi-Fi/Bluetooth®) a typu 
přehrávaného obsahu.
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Copyright a ochranné známky
„ “, „PlayStation“, „ “, „ “ a 
„LIVEAREA“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné 
známky spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.

„SONY“ a „ “ jsou registrované ochranné známky společnosti 
Sony Corporation. 
„Sony Entertainment Network“ je ochranná známka stejné 
společnosti.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony 
Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks 
and trade names are those of their respective owners.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných 
vlastníků.
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Uživatelská příručka
Chcete-li si přečíst uživatelskou příručku, ťukněte na možnost  

 (User’s Guide) (Uživatelská příručka) na obrazovce  (Settings) 
(Nastavení) LiveArea™. K otevření uživatelské příručky je potřeba 
připojení k internetu. 
Uživatelskou příručku si můžete přečíst také na této adrese: 
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

Stránka aktualizací
Tato stránka nabízí nejnovější informace o aktualizacích systémového 
softwaru, včetně informací, jak systémový software aktualizovat. 
Aktualizáciou systémového softvéru systému PS Vita získate možnosť 
využívať doplnkové funkcie, vylepšené používanie a rozšírené 
možnosti zabezpečenia. Vždy aktualizujte software na nejnovější verzi. 
eu.playstation.com/psvita/support/system-software/

Support
Na webových stránkách podpory najdete další informace o použití 
systému PS Vita a odpovědi na technické dotazy. 
eu.playstation.com/psvita/support/


